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Sprawozdanie z działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 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 09 8110 1023 2003 0332 9420 0006
                                            
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku na dzień 31.12.2010 r. liczyło 27 członków (w tym 24 członków zwykłych i 3 członków honorowych). 
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi pięć osób: prezes –Maria Kufel, wiceprezes – Mariusz Brańka, sekretarz- Magdalena Kramarczyk, skarbnik – Bogumiła Hudecka, członek zarządu – Ewelina Tolarczyk. 
 W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby: Angelika Szczepaniak, Andrzej Kacorzyk, Bartłomiej Urbańczyk.

Styczeń 2010-
2010 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.   
W dniach od 18.01.2010 r. – 24.01.2010 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku zorganizowało Zimową Ligę Piłki Nożnej Halowej która odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Osieku. W rozgrywkach wzięło udział łącznie 18 drużyn z Głębowic, Osieka i Piotrowic w trzech kategoriach dziewczęta roczniki 1999 – 1997 - 5 drużyn,  chłopcy roczniki 1999 – 1997 - 7 drużyn i chłopcy roczniki 1996 – 1994 także - 7 drużyn. Turniej ten pokazał, że zapotrzebowanie na sport w wydaniu żeńskim i męskim w naszej gminie i okolicach jest bardzo duże. Głównym celem rozgrywek Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej jest propagowanie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży w gminie Osiek oraz Przeciszów (Piotrowice), a także zagospodarowanie ich czasu wolnego w sposób konstruktywny. 

                          
                          

Marzec 2010- 
Udział w zbiórce żywności w ramach akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności” organizowanej przez Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu oraz Bank Żywności w Krakowie w dniu 20 marca 2010 r. wzięło 7 członków naszego stowarzyszenia oraz jedenastu wolontariuszy.
 Ponad 170 kg żywności przekazano podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku. 
Od 19.03.2009 r. Stowarzyszenie kontynuuje zawarte 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 zakończyły się wydaniem zaświadczeń o ukończeniu cyklu szkoleniowego dla Menadżera Organizacji oraz Specjalisty ds. Projektów w lipcu 2010 r.. Efektem współpracy jest przygotowanie, złożenie i realizacja wspólnego projektu. 
Realizacja projektu „Wolontariat w Osieku”. Nawiązaliśmy współpracę z około 30 wolontariuszami w różnym wieku z terenu Gminy Osiek, którzy pomagają nam w działaniach statutowych:
- 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 w organizacji „Akcji Lato w Klubie ",
- prezentacja Stowarzyszenia na Powiatowym Pikniku Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu, 
- udział w Zbiórkach Żywności organizowanych przez Bank Żywności i Stowarzyszenie „Szansa" w Oświęcimiu.
Nadal kontynuowana jest współpraca z Bankiem Żywności w Krakowie w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najuboższym PEAD 2010. Na podstawie złożonego zapotrzebowania i możliwości Banku przydzielono nam w 2010 r. ponad 12.500 tony 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 2010 -
W dniach 28-31 maja odbyła się do zbiórka niezbędnych rzeczy potrzebnych powodzianom z zalanych terenów gminy Brzeszcze. Przekazaliśmy zebrane rzeczy Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Zbiórka przeprowadzana była wspólnie ze szkołami z gminy Osiek.
Czerwiec 2010 - 
6 czerwca 2010r. na placu obok Urzędu Gminy w Osieku odbył się IV Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
w Osieku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osieku, który z funduszy pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu współfinansował piknik oraz nagrody. To radosne święto wszystkich dzieci już na stałe wpisało się w kalendarz osieckich uroczystości. Na początku mogliśmy podziwiać występy dzieci z przedszkoli w Osieku, które zachwyciły wszystkich zebranych instrumentalną interpretacją utworu Schuberta, wykonaniem zorby, polki i innych układów choreograficznych. Swym śpiewem zgromadzonym czas umiliły także solistki gimnazjalnego chóru „Camminando”. Po występach na scenie zaprezentowali się rycerze z Bractwa Rycerskiego „Milites Iluminati”. 
Na najmłodszych czekała moc darmowych atrakcji. Wśród nich były: m.in. wóz strażacki, wóz policyjny, dmuchany zamek i zjeżdżalnia, basen z piłeczkami, byczek Fernando, zabawa z klaunem, boksy plastyczne „Chodź pomaluj swój świat”, tatuaże dziecięce, konkurs plastyczny oraz zabawa „Pociąg po świecie”, po którym rozdano słodki poczęstunek, czyli aż 500 lodów. Miłośnicy piłki siatkowej ze szkół podstawowych i gimnazjum mogli wziąć udział w turnieju, który odbył się w sali gimnastycznej. Przeprowadzone też zostały rozgrywki rodzinne 10 drużyn trzyosobowych. W skład zmagań wchodziło 5 konkurencji: rzut beretem, slalom z łyżeczką i piłką pingpongową, skakanka, kręgle oraz trójskok rodzinny. W tym samym czasie na szkolnym boisku odbywał się turniej ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy musieli zmierzyć się z różnymi, trudnymi do pokonania przeszkodami. Na placu znajdującym się naprzeciwko Urzędu Gminy miał miejsce pokaz
Kawalerii Ułańskiej, który wywarł na zebranych ogromne wrażenie. Odbyła się też zacięta rywalizacja w przeciąganiu liny. Drużyny w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjum dzielnie walczyły o zajęcie I miejsca. Po zakończeniu konkurencji odbyły się kalambury rodzinne. Udział w zabawie wzięło 6 trzyosobowych drużyn. Każde dziecko mogło także skosztować specjalnie upieczonych na tę okazję przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Osieku ciast drożdżowych. Nie zabrakło także pysznych kiełbasek z grilla. Piknik rodzinny zakończył się około godziny 19.00. Wstęp na wszystkie atrakcje dla dzieci był darmowy.
25 czerwca 2010 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku zawarło porozumienie z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie o współpracy w zakresie promocji Ekonomii Społecznej w związku z realizacją projektu „Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej”, w którym uczestniczył 1 członek naszego Stowarzyszenia.  
Lipiec 2010- 
W dniach 5-16 lipca Gminna Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku zorganizowała „Wakacje w Klubie”, w których brało udział 25 dzieci ze szkoły podstawowej z Gminy Osiek. Zajęcia odbywały się w sali WDK, na boisku szkolnym i sali gimnastycznej. Rozgrywki sportowe, zabawy sprawnościowe, konkursy, zajęcia plastyczne, wyjazd do kina, na basen, wycieczki plenerowe i dyskoteka połączona z karaoke. Oto atrakcje, które czekały na dzieci.
Wrzesień 2010- 
Prezentacja Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku na Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbył się 3.09.2010 r. w Oświęcimiu. Podobnie jak w tamtym roku mieliśmy swoje stoisko, przy którym można było również obejrzeć prezentację multimedialną związaną z naszą działalnością. Nie zabrakło nas też na scenie: wolontariusze i członkowie stowarzyszenia wystawili kabaret - alternatywną wersję bajki „Czerwony Kapturek”.  
Impreza ta to świetna okazja, zarówno by pokazać się w regionie, jak też i zobaczyć jak działają inne organizacje na terenie naszego powiatu. 
Ponad 200kg żywności trafiło do najbardziej potrzebujących z terenu gminy Osiek.
W ramach akcji „Podziel się posiłkiem”, która odbyła się w Oświęcimiu w dniu 25.09.2009r.
zebrano 1723,23 kg żywności. Zbiórkę żywności poprowadziło Stowarzyszenie „Szansa”  we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie oraz Naszym Stowarzyszeniem. Tym razem uczestniczyło w akcji "Podziel się Posiłkiem" trzech członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku i jedna wolontariuszka. 
Listopad 2010 r.- 
W dniu 27.11.2010 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 „Nie strać szansy”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


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 2010 r.-
4 grudnia 2010 r. w Oświęcimiu odbyła się świąteczna zbiórka żywności. 
Organizatorem zbiórki był Bank Żywności w Krakowie a koordynatorem lokalnym Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu. 11 wolontariuszek oraz pięciu członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku również wzięło udział w kweście. Zebrana żywność 197,50 kg na kwotę 820,60zł trafiła dla 12 rodzin z Gminy Osiek a przekazał ją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku. 
 W dniu 06.12.2010 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 „Zimowy cyrk” przedstawiały ją dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach. Tego typu spotkanie odbyło się  już po raz czwarty. 

Koalicjanci Porozumienia na rzecz Wolontariatu w Brzeszczach zorganizowali obchody  „Dnia Wolontariusza”,  które odbyły się 14 12 2010 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach. W obchodach uczestniczyło około 170 wolontariuszy z 12 organizacji zrzeszonych w koalicji a są to Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach - Centrum Wolontariatu, Ośrodek Kultury w Brzeszczach, Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach, Gimnazjum Nr 1 i nr 2 w Brzeszczach, Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – filia w Brzeszczach, Fundacja im. Brata Alberta-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jawiszowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzeszczach, Przedszkole nr 2 „Słoneczko” w Brzeszczach, Przedszkole nr 4 „Pod Tęczą” w Jawiszowicach            i  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku. Zaprezentowano w formie multimedialnej działania wolontariuszy każdej z organizacji. Wolontariuszki i wolontariusze otrzymali „Aniołka „ oraz podziękowanie za trud swojej pracy na rzecz innych. 
 
Styczeń- Grudzień 2010 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 2010 około kilkunastu 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:  
Dotychczas Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:
„Edukacja w zasięgu ręki”- celem projektu była zmiana postaw i świadomości mieszkańców Gminy Osiek w kierunku podejmowania wyzwań edukacyjnych i rozwoju aktywności zawodowej. Projekt realizowany był w ramach PO KL, działanie 9.5. Trwał od 02.11.2009 r. do 28.02.2010 r. Całkowity koszt projektu 41.300,00 zł.
„Aktywizacja zawodowa szansą na pracę”- projekt realizowany w partnerstwie z CBMZ sp. z.o.o. w Oświęcimiu w ramach PO KL, działanie 6.3, Stowarzyszenie pełniło rolę partnera. Celem projektu było nabycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami małopolskiego rynku pracy przez 14 osób bezrobotnych- mieszkańców Gminy Osiek. Okres realizacji projektu od 04.01.2010 r. do 31.05.2010 r. Całkowity koszt projektu 49.985,00 zł.
„Trzy ścieżki-jedna droga”- celem projektu było rozszerzenie oferty edukacyjnej na terenie Gminy Osiek poprzez wprowadzenie działań o charakterze edukacyjnym i ogólnorozwojowym dla dzieci 5-7–letnich, mających na celu wsparcie ich rozwoju, wyrównywanie braków edukacyjnych, jak również edukacja rodziców i nauczycieli z terenów wiejskich w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka. Projekt realizowany był w ramach PO KL, działanie 9.5. Okres realizacji projektu od 01.02.2010r. do 30.06.2010r. Całkowity koszt projektu 42.583,00 zł.
„Od kropli akceptacji do źródła integracji”- projekt realizowany w partnerstwie z Gminnym Środowiskowym Domem Samopomocy z siedzibą w Wieprzu. Stowarzyszenie pełniło rolę Lidera Projektu. Celem głównym projektu było rozszerzenie w GŚDS w Wieprzu zakresu specjalistycznych usług o profesjonalne wsparcie psychospołeczne, mając na względzie zwiększenie poziomu integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników GŚDS- osób niepełnosprawnych intelektualnie. Projekt realizowany był w ramach PO KL, działanie 7.3. Okres realizacji projektu od 01.02.2010r. do 30.06.2010r. Całkowity koszt projektu 49.742,95 zł.
„Być Kobietą”- projekt realizowany w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osieku. Stowarzyszenie pełniło rolę Lidera Projektu. Celem głównym projektu było udzielenie wielostronnego wsparcia grupie 10 mieszkanek Gminy Osiek, prowadzącego do podniesienia ich statusu zawodowego i społecznego. Projekt realizowany był w ramach PO KL, działanie 7.3. Okres realizacji projektu od 04.05.2010r. do 31.08.2010r. Całkowity koszt projektu 47.500,00 zł.
„Niemiecki bez barier”- projekt realizowany w okresie od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r. w ramach PO KL, działanie 9.5. Głównym celem projektu jest zaznajomienie 15 chłopców i 15 dziewczynek z terenu gminy Osiek z podstawami języka niemieckiego, kulturą i geografią Niemiec poprzez zabawę oraz prowadzenie zajęć o odpowiednim profilu tematycznym. Całkowity koszt projektu 40.170,00 zł.
„Razem-inicjatywy lokalne przeciw wykluczeniu społecznemu”- projekt realizowany w ramach PO KL, działanie 7.3 w okresie od 01.08.2010 r. do 30.11.2010 r. Celem ogólnym projektu jest stworzenie podstaw do aktywnego udziału mieszkańców obszarów wiejskich w tworzeniu i realizacji inicjatyw służących aktywnej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Osiek. Całkowity koszt projektu 45.245,00 zł.
Powyższe projekty zostały już zrealizowane i rozliczone prawidłowo, a rezultaty zostały osiągnięte na poziomie 100 %.
Wolontariat
W ramach projektu „Wolontariat w Osieku” Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku zaproponowało chętnym osobom w różnym wieku nawiązanie współdziałania, którego głównym celem byłaby pomoc Stowarzyszeniu w realizacji jego głównych działań statusowych. Wynikiem tego jest dziś efektywna i skuteczna współpraca z ponad 30 wolontariuszami z terenu Gminy Osiek, którzy aktywnie przyczyniają się do urzeczywistnienia założonych przez SIS projektów.
Świetlice.
Wolontariusze regularnie odwiedzają świetlice szkolne w SP nr 2 w Osieku oraz w ZSP nr 1 w Osieku. Pomagają tam dzieciakom przede wszystkim w odrabianiu zadań domowych, a pozostały czas spędzają między innymi bawiąc się razem z nimi, grając w rozmaite gry, a także tworząc wspólnie prace artystyczne.
Dodatek do EO.
Wolontariusze udzielają się także dziennikarsko, pisząc regularnie rozmaite artykuły umieszczane w dodatku Stowarzyszenia do lokalnej gazety Echa Osieka. Opisują nie tylko sprawy bieżące, ważne dla gminy, ale także wypowiadają własne opinie dotyczące wielu rożnych spraw i problemów. Piszą przede wszystkim o tym, co może zainteresować młodych czytelników.
Zbiórki żywności.  
Wolontariusze uczestniczą w organizowanych przez Bank Żywności w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Szansa w Oświęcimiu oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Osieku zbiórkach żywności. Odbywają się one trzy razy w roku w wybranych sklepach na terenie Oświęcimia. Nasi Wolontariusze, wraz z opiekunami z SIS, stoją po kilka godzin przy wejściach do sklepów i, dziękując, odbierają od zainteresowanych udziałem w akcji klientów artykuły żywnościowe, które przekazywane są później potrzebującym.
Akcje wakacyjne.
Także wakacje nie są czasem wolnym dla naszych wolontariuszy. Uczestniczą oni wtedy w skierowanych do dzieci akcjach wakacyjnych takich jak Akcja Lato 2009 ( organizowana przy współpracy z Centrum Kultury w Polance Wielkiej) czy Wesołe Lato (tworzone razem z Biblioteką Publiczną w Osieku). W trwających po kilka dni atrakcjach wolontariusze nie tylko pełnią rolę opiekunów najmłodszych, ale także sami uczestniczą wraz z dziećmi w rozmaitych konkursach i wycieczkach, stając się tym samym ich towarzyszami gier i zabaw.
Piknik org. pozarządowych.
Wolontariusze reprezentują nasze stowarzyszenie na corocznym Powiatowym Pikniku Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu. Jako stowarzyszenie zadebiutowaliśmy tam w 2009 roku, a nasze wolontariuszki przedstawiły widzom skecz pt „ Zasadził człowiek stowarzyszenie w głowie”, którego treść świetnie podsumowuje motywy, jakie kierują działalnością naszego ( i nie tylko) stowarzyszenia. W tym roku zaprezentowały zabawną alternatywną wersję bajki o Czerwonym Kapturku. Tego typu przedsięwzięcia to świetna okazja do zaprezentowania stowarzyszenia szerszej publiczności.    
Oprowadzanie.
Wolontariusze wcielają się także w młodych przewodników, oprowadzając wycieczki szkolne i wszystkich zainteresowanych po lokalnych zabytkach – Starym Kościele i Izbie Muzealnej w Osieku. Udzielają słuchaczom informacji dotyczących oglądanych obiektów, wplatając w swe opowieści wiele ciekawostek i anegdot. 
 Dzień Dziecka.
Nikt nie wyobraża sobie także, by wolontariuszy zabrakło przy organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka. Udzielają się oni zarówno podczas przygotowań, jak i w trakcie samej imprezy. Występują w wielu składających się na piknik wydarzeniach, czuwają nad przebiegiem i realizacją wszystkich atrakcji, wręczają nagrody i poczęstunki, udzielają uczestnikom odpowiedzi na wszelki pytania dotyczące przebiegu Dnia dziecka.
Liga piłki nożnej.
Wolontariusze w dużej mierze przyczyniają się do organizacji corocznej, cieszącej się dużą popularnością, Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej. Stanowią podstawową pomoc dla organizatorów. Pilnują porządku, odpowiadają za wypełnianie niezbędnych podczas imprez tego typu protokołów, wypisują okolicznościowe dyplomy dla uczestników zawodów. 
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 2010 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


„PATIO” Jarosław Bryzek

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

Kramarczyk Renata i Jan,  Karolina 19 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 2010 r. uzyskaliśmy wsparcie rzeczowe i finansowe od następujących instytucji: 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku,
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,
Gmina Osiek, 
Gmina Przeciszów, 
Stowarzyszenie Dolina Karpia.
Rok 2010 był dla nas kolejnym okresem zdobywania doświadczenia i mamy nadzieję, że będzie ono procentowało w przyszłości.


