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Sprawozdanie z działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Nazwa i adres: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek
Numer telefonu / fax: (33) 8458-203, e-mail: info@osiekstowarzyszenie.pl
Strona internetowa: www.osiekstowarzyszenie.pl
Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03.02.2006 r.
OPP- od sierpnia 2008 r.
Aktualny numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000250018
Rachunek bankowy:  Bank Spółdzielczy w Andrychowie O/Oświęcim
                             Nr 55 8123 0000 0032 9420 2000 0010
                                            
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku na dzień 31.12.2009 r. liczyło 25 członków (w tym 23 członków zwykłych i 2 członków honorowych). 
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi pięć osób: prezes – Sabina Grzywa, wiceprezes – Artur Kwaśniak, sekretarz- Maria Zięba, skarbnik – Bogumiła Hudecka, członek zarządu – Bartłomiej Kasperczyk. 
 W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby: Marcin Kawczak, Monika Luranc, Ewelina Tolarczyk.

Styczeń 2009-
2009 rok zaczął się dla członków naszego Stowarzyszenia bardzo pracowicie. Już 6 stycznia, po raz kolejny członkowie naszego Stowarzyszenia pomagali w przygotowaniu spotkania opłatkowego dla najstarszych mieszkańców gminy Osiek, organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku. Zajęli się również obsługą zaproszonych seniorów, którzy po mszy św. spotkali się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.                            
Luty 2009-                             
W dniach od 16.02.2009 r. – 22.02.2009 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku oraz Komitet Rodzicielski przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach zorganizowało Zimową Ligę Piłki Nożnej Halowej (ZLPNH Osiek –Piotrowice 2009). Turniej  14 „dzikich drużyn” odbył się w sali Gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Osieku. Liga zorganizowana była w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza to roczniki 1998 – 1996, natomiast druga kategoria wiekowa to roczniki 1995 – 1993. Głównym celem rozgrywek ZLPNH Osiek-Piotrowice 2009  było propagowanie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży w gminie Osiek  oraz Przeciszów (Piotrowice), a także zagospodarowanie ich czasu wolnego.     

Marzec 2009- 
Udział w zbiórce żywności w ramach akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności” organizowanej przez Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu oraz Bank Żywności w Krakowie. Ponad 160 kg żywności przekazano podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
Marzec 2009 do nadal-
19.03.2009 r. Stowarzyszenie zawarło porozumienie o współpracy w zakresie tworzenia lokalnej sieci rynku pracy.  Porozumienie zawarto ze Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga w Chełmku z siedzibą w Chełmku oraz Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie na okres do 31 lipca 2011 r.  Na mocy tego porozumienia strony zobowiązały się do udziału w projekcie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce „Współpraca dla pracy” finansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do współpracy w zakresie tworzenia lokalnej sieci na rzecz rynku pracy na terenie powiatu Oświęcimskiego, do realizacji opracowanego w ramach projektu planu działania sieci lokalnej w okresie 12 miesięcy po zakończeniu projektu oraz do przygotowania wspólnego projektu partnerskiego na realizację działań związanych z rynkiem pracy. Projekt obejmuje działania w obszarze rynku pracy, w tym m.in. na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i korzystających z pomocy społecznej, osób pracujących, pragnących podnieść lub zmienić kwalifikacje, młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy, rozwoju przedsiębiorczości. 3 członków Stowarzyszenia wzięło udział w szkoleniach podnoszących poziom specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami partnerskimi oraz przygotowywania, pozyskiwania funduszy i realizacji projektów. Szkolenia zakończą się wydaniem zaświadczeń o ukończeniu cyklu szkoleniowego dla Menadżera Organizacji oraz Specjalisty ds. Projektów. Efektem współpracy będzie przygotowanie, złożenie i realizacja wspólnego projektu.
Marzec 2009 do nadal- 
Realizacja projektu „Wolontariat w Osieku”. Nawiązaliśmy współpracę z ponad 30 wolontariuszami w różnym wieku z terenu Gminy Osiek, którzy pomagają nam w działaniach statutowych. W 2009 r.:
-pomoc w świetlicach szkolnych w ZSP nr 1 w Osieku i w SP nr 2 w Osieku,
-pomoc w organizacji  Gminnego Dnia Dziecka, 
-redagowanie dodatku Stowarzyszenia do  lokalnej gazety „Echa Osieka",
-pomoc przy organizacji Obchodów Dni Gminy Brzeszcze 2009 oraz Wystawy Terraterystycznej w Brzeszczach,
-pomoc w organizacji „Akcji Lato 2009",
-pomoc w organizacji  „Wesołe Lato 2009",
-oprowadzanie młodzieży z Osieka i  Polanki Wielkiej po starym kościele oraz izbie muzealnej w Osieku przez  grupę „młodych przewodników",
-prezentacja Stowarzyszenia na Powiatowym Pikniku Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu,  
-udział w Zbiórkach Żywności organizowanych przez Bank Żywności i Stowarzyszenie „Szansa" w Oświęcimiu.
Marzec 2009 do nadal - 
Nawiązanie współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najuboższym PEAD 2009. Na podstawie złożonego zapotrzebowania i możliwości Banku przydzielono nam w 2009 r. ponad 9 ton żywności, która została nieodpłatnie przekazana podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Osieku. Wśród artykułów spożywczych było mleko, masło, sery, makarony, kasza, płatki śniadaniowe, cukier, dżemy, herbatniki, dania gotowe. Na jedną osobę w rodzinie przypada ponad 35 kg artykułów żywnościowych na rok. 
Maj 2009- 
Organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Już po raz trzeci przygotowano zabawę dla wszystkich dzieci z okazji ich święta. Tym razem uroczystość odbyła się w Osieku Górnym przy Szkole Podstawowej nr 2. Do współpracy przy organizacji przystąpił również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, który z funduszy pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego współfinansował piknik oraz nagrody. W tym dniu można było obejrzeć występy uczniów z terenu naszej gminy. Tego dnia odbywały się również rozgrywki rodzinne, w których uczestniczyły zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Jedną z atrakcji był też aerobik prowadzony przez instruktora sportu z hamburskiej szkoły fitness. Przez cały czas trwania festynu dzieci miały możliwość popisania się swoimi zdolnościami artystycznymi w przygotowanych boksach plastycznych „Chodź, pomaluj swój świat”. Mogły również wykonać sobie tatuaż (oczywiście zmywalny) i nauczyć się sztuki plecenia wianków. Przez kilka godzin dzieci bawiły się w dmuchanym zamku, zjeżdżalni i basenie z piłeczkami. A szczęściarze, którzy wylosowali wygrywający los brali udział w zabawie z nagrodami „Łowienie rybek”. I Chorągiew Ziemi Oświęcimskiej przygotowała pokaz rycerski. Walki odbywające się na dziedzińcu szkoły w realistyczny sposób ukazywały czasy średniowiecza i wywołały ogromne zainteresowanie - zarówno wśród dzieci, jak i rodziców. Z dużym zainteresowaniem spotkały się prezentacje Maltańskiej Służby Medycznej i Policji. Najmłodsi poznali podstawowe zasady pierwszej pomocy, uczestniczyli w pokazie, brali udział w scenkach zaaranżowanych przez wolontariuszy, dzwonili na pogotowie, reanimowali rannych. Każdy mógł również z bliska obejrzeć policyjny radiowóz, broń, hełmy, kamizelki kuloodporne i tarcze. Policjanci chętnie odpowiadali na liczne pytania dzieci i dorosłych. Na zakończenie odbyła się zabawa ruchowa „W podróży za latem”. Uczestnicy bawili się przy znanych i lubianych przebojach dla dzieci. Zmęczonym, ale zadowolonym maluchom wolontariusze rozdali słodki poczęstunek - lody. Przygotowano również kiermasz- stoisko z sadzonkami krzewów i kwiatów. Zaproszono także do współpracy Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Wieprzu- dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, który przygotował prace swych podopiecznych. Były to przepiękne ceramiczne ozdoby. Oaza Dzieci Bożych i ministranci z parafii św. Andrzeja Apostoła urządzili loterię fantową. Dochód przeznaczony został na pokrycie kosztów wakacyjnego wyjazdu dla dzieci do Warszawy. Oprócz tego można było udać się do bufetu, aby napić się czegoś gorącego i skosztować wypieków osieckich gospodyń z Koła Gospodyń Wiejskich i mam z Osieka Górnego. Festynowi towarzyszyły hasła propagowania zdrowego odżywiania wśród dzieci „Owoce, warzywa i soki są na 5”. Na holu przygotowano mały stragan z owocami. Każdy mógł wziąć udział w akcji „Pomoc dzieciom Afryki”. Dzięki sponsorom dzieci mogły nacieszyć się darmowymi słodyczami, kiełbaskami i plackami drożdżowymi rozdawanymi przez cały czas trwania zabawy. Wstęp na wszystkie atrakcje był darmowy.
Lipiec 2009- 
Wraz z Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej zorganizowano akcję „Lato 2009”. Od 20 do 24 lipca w zajęciach, grach, zabawach, wyjazdach wzięły udział dzieci i młodzież z Głębowic, Osieka i Polanki Wielkiej. 
Sierpień 2009- 
Wraz z Gminną Biblioteka Publiczną w Osieku zorganizowano akcję „Wesołe Lato”. W zajęciach, grach, zabawach, wyjazdach wzięły udział dzieci i młodzież z Głębowic, Osieka.
Sierpień 2009-
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku uczestniczyło po raz pierwszy w IV Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbył się 28.08.2009 r. obok Oświęcimskiego Domu Kultury. Organizatorem był powiat oświęcimski oraz miasto Oświęcim. W pikniku uczestniczyło ok. 40 różnych organizacji, które prezentowały się na swoich stoiskach. W prezentacji Stowarzyszenia wzięli udział wolontariusze Stowarzyszenia. 
Wrzesień 2009- 
Udział w zbiórce żywności w ramach akcji „Podziel się posiłkiem” organizowanej przez Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu oraz Bank Żywności w Krakowie. Ponad 285 kg żywności przekazano podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
Listopad 2009 r.- 
W dniu 28.11.2009 została zorganizowana wycieczka do Krakowa dla wolontariuszy naszego Stowarzyszenia oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku z okazji obchodów Dnia Wolontariusza- jako nagroda za pracę na rzecz innych. Przedsięwzięcie zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku w ramach projektu „Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gminy Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Grudzień 2009 r.-
01.12.2009 r. Stowarzyszenie zawarło porozumienie o współpracy- Koalicja na rzecz wolontariatu. Zawiązano Partnerstwo Lokalne z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzeszczach-Centrum Wolontariatu, Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach, Fundacją Pomocy Społecznej w Brzeszczach, Gimnazjum Nr 1 i nr 2 w Brzeszczach, Powiatowym Zespołem Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach, Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy – filia w Brzeszczach, Fundacją im. Brata Alberta-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jawiszowicach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzeszczach, Przedszkolem nr 2 „Słoneczko” w Brzeszczach, Przedszkolem nr 4 „Pod Tęczą” w Jawiszowicach. Intencją Partnerstwa jest rozwijanie współpracy na rzecz promowania wolontariatu i wszystkich wartości z nim związanych. Partnerzy zdeklarowali podejmowanie wspólnych działań na rzecz wolontariatu, w tym wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Grudzień 2009 r.-
Dnia 3 grudnia wolontariuszki grupy dziennikarskiej ze Stowarzyszenia wraz z opiekunem udali się do Polskiej The Times Gazety Krakowskiej w Oświęcimiu. Poznały działania, poglądy, a przede wszystkim rady tamtejszych pracowników.  Zespół „Krakowskiej” udzielił wolontariuszkom wielu informacji i pokazał jak napisać dobry artykuł. Redaktorzy zaznajamiali wolontariuszy również w wielu innych kwestiach, tj. kiedy powstała gazeta, jak wygląda proces wydawania i drukowania dziennika, w jaki sposób zdobywają najnowsze wiadomości itp. Wszystkie informacje, których udzielili, są użyteczne i bardzo pomocne w pracy młodych dziennikarzy.
Grudzień 2009 r.-
 	Udział w zbiórce żywności „Świąteczna zbiórka żywności” organizowanej przez Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu oraz Bank Żywności w Krakowie. Ponad 275 kg żywności przekazano podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
Grudzień 2009 r.-
W dniu 08.12.2009 r. nasze Stowarzyszenie we współpracy z Przedszkolem z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku zorganizowało dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z terenu gminy Osiek imprezę z okazji św. Mikołaja. Uroczyste spotkanie z Mikołajem i wręczenie paczek dla 300 dzieci odbyło się na sali Wiejskiego Domu Kultury w Osieku, ale zanim to nastąpiło dzieci obejrzały bajkę „Świąteczne życzenia”. Tego typu spotkanie odbyło się  już po raz trzeci. 
Grudzień 2009 r.-
 	W dniu 11.12.2009 r. dla wolontariuszy Stowarzyszenia oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku odbyło się szkolenie w ramach projektu systemowego realizowanego przez GOPS w Osieku „Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gminy Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Styczeń- Grudzień 2009 r.-
Przez cały rok prowadzono akcję „ROZEJRZYJ SIĘ”. Miała ona na celu umożliwienie osobom prywatnym przekazywanie używanych, ale wciąż wartościowych i sprawnych rzeczy potrzebującym, obejmowała zbiórkę odzieży i rzeczy dla wielu osób już nieużytecznych, a dla innych wręcz niezbędnych. Z tej pomocy skorzystało w roku 2009 około 20 rodzin. Wśród ofiarowanych rzeczy znajdowały się między innymi: odzież, obuwie, zabawki, meble, sprzęty gospodarstwa domowego. Stowarzyszenie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osieku. Dary rzeczowe trafiają między innymi do podopiecznych Ośrodka. 
PONADTO: 
W okresie od lipca do września 2009 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku złożyło 11 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
6  z nich zostało rekomendowanych do dofinansowania.
Celem głównym pierwszego projektu „Edukacja w zasięgu ręki” (okres realizacji od 02.11.2009 r. do 28.02.2010 r.) jest zmiana postaw i świadomości mieszkańców Gminy Osiek, w szczególności pokolenia osób dorosłych, na rzecz podejmowania wyzwań edukacyjnych i rozwoju aktywności zawodowej.
W drugim projekcie Stowarzyszenie jest Partnerem. Z wnioskiem o dofinansowanie wystąpiło Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp.z.o.o. „Aktywizacja zawodowa szansą na pracę” realizowana jest w okresie od 04.01.2010 do 31.05.2010 r. Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy pozostających bez zatrudnienia oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych przydatnych poza rolnictwem.
Trzeci projekt „Od kropli akceptacji do źródła integracji” jest realizowany w partnerstwie z Gminnym Środowiskowym Domem Samopomocy z siedzibą w Wieprzu w okresie od 01.02.2010 r. do 30.06.2010 r. Celem głównym projektu jest rozszerzenie w GŚDS zakresu specjalistycznych usług o profesjonalne wsparcie psychospołeczne, zwiększenie poziomu integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników GŚDS- osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Czwarty projekt to „Trzy ścieżki-jedna droga”. Okres realizacji projektu 01.02.2010 r. do 30.06.2010 r.  Celem ogólnym projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej na terenie Gminy Osiek poprzez wprowadzenie działań o charakterze edukacyjnym i ogólnorozwojowym dla dzieci 5, 6 i 7 letnich, mających na celu wsparcie ich rozwoju, wyrównywanie braków edukacyjnych, jak również edukacja rodziców i nauczycieli z terenu Gminy w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka. 
Piąty projekt „Być Kobietą” będzie realizowany w okresie od 01.03.2010 r. do 30.06.2010 r. Celem głównym projektu jest udzielenie wielostronnego wsparcia grupie 10 mieszkanek gminy Osiek, prowadzącego do podniesienia ich statusu zawodowego i społecznego.
Celem głównym szóstego projektu „Razem- inicjatywy lokalne przeciw wykluczeniu społecznemu” (okres realizacji od 01.04.2010 r. do 30.07.2010 r.) jest stworzenie podstaw do aktywnego udziału mieszkańców Gminy Osiek w tworzeniu i realizacji inicjatyw służących aktywnej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Osiek.
W swoich działaniach współpracujemy między innymi z Urzędem Gminy Osiek, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osieku, Gminną Biblioteką Publiczną w Osieku, szkołami z terenu naszej Gminy. 
W 2009 r.  uzyskaliśmy pomoc rzeczową i finansową od następujących sponsorów: 
Apteka Arnika s.c. Tobiczyk Sylwia, Wojtala Jolanta
ul. Kościelna 5
32-608 Osiek

„AMBRA” Sp. z.o.o Aleksandra Idzikowska

„AUTOTURYST”
Kazimierz Płonka
ul. Główna 149
32-608 Osiek

Beskidzkie Centrum Opakowań „ULEX” Jacek Słowiak

„CHEOPS” s.c. Celina i Mirosław Grzywa
ul. Główna 207
32-608 Osiek

Firma Handlowo-Usługowa „WULKAN” 
Bogusław Zajas
ul. Karolina 127
32-608 Osiek

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
ul. Kościelna  3
32-608 Osiek

„Gazparts” Paweł Łęcki

ICE – MASTRY
Kęty
                                        
KOTŁY PŁONKA
Płonka Zbigniew
ul. Przecznica 19
32-608 Osiek

Konrad Dębosz  ul. 1000- lecia 34 A m.2  32-540 Trzebinia

Kotło – Bud Osiek s.c,
ul. GŁÓWNA 64
32-608 Osiek

„ MASPEX” Wadowice

„PATIO” Jarosław Bryzek

Piekarnia „MAGELLAN” s.c.-Kusak Agata, Kusak Mariusz
ul. Główna 172
32-608 Osiek

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR”
Ciaputa Anna
ul. Działkowa 2
32-608 Osiek

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUDGROM”
Grzegorz Byrski
Głębowice, ul. Wadowicka 52
32-608 Osiek

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZENIT”
Klęczar Kazimierz
ul. Karolina 68
32-608 Osiek

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AKSAM”
Adam Klęczar
ul. Karolina 70
32-608 Osiek

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „MARBES”
Sławomir Klęczar
ul. Główna 66
32-608 Osiek

„RECKITT BENCKISER” Radosław Staszewski

Szklarstwo. Handel. Usługi
Marian Kocemba
ul. Karolina  5
32-608 Osiek

 „ZEGAR-POL”s.c. Marcin Gagracz, Sebastian Makuch


W 2009 r.  uzyskaliśmy wsparcie rzeczowe i finansowe od następujących instytucji: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku,
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,
Gmina Osiek, 
Gmina Przeciszów, 
Stowarzyszenie Dolina Karpia.

Rok 2009 był dla nas kolejnym okresem zdobywania doświadczenia i mamy nadzieję, że będzie ono procentowało w przyszłości.


