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Sprawozdanie z działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 31.12.2011 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 2011-

2011 rok zaczął się dla członków naszego Stowarzyszenia bardzo pracowicie. Już 6 stycznia, po raz kolejny członkowie naszego Stowarzyszenia oraz wolontariusze 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 31.01.2011 r. – 06.02.2011 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 zawodach wzięło udział 21 drużyn z Osieka, Głębowic 
i Piotrowic. Drużyny konkurowały ze sobą w trzech kategoriach: dziewczęta, chłopcy ze szkół podstawowych i chłopcy z gimnazjum. W rozgrywkach łącznie wzięło udział 130 zawodników, którym towarzyszyła zacięta rywalizacja, niesamowita wola walki, zdrowa rywalizacja i świetna zabawa, a także niepowtarzalna atmosfera dzięki licznie przybyłej publiczności. Nagrodziliśmy dzieci za zajęcie I miejsca, II miejsca i za III miejsca. W przerwach pomiędzy meczami mogliśmy podziwiać występy cheerleaderek z Piotrowic. Dzięki sukcesowi rozgrywek z roku na rok coraz więcej dzieci uczestniczy w rozgrywkach. 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 2011- 

Udział w zbiórce żywności w ramach akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności” organizowanej przez Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu oraz Bank Żywności w Krakowie w dniu 26 marca 2011 r. wzięło 4 członków naszego stowarzyszenia oraz ośmiu wolontariuszy. Ponad 108 kg żywności 
(o łącznej  wartości 539,40 zł) 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. 


Nadal kontynuowana jest współpraca z Bankiem Żywności w Krakowie w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najuboższym PEAD 2011. Na podstawie złożonego zapotrzebowania i możliwości Banku przydzielono nam w 2011 r. 10.498,80 kg żywności (o łącznej wartości 22.646,58 zł), która została nieodpłatnie przekazana 208 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. 

Czerwiec 2011 – 

W niedzielę 5 czerwca 2011 roku po raz piąty odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Impreza miała miejsce na placu przy Urzędzie Gminy w Osieku. Impreza współfinansowana była 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Europejskiego Funduszu Społecznego „Nie strać szansy. Człowiek- najlepsza inwestycja”. Mimo że zapowiadał się piękny, słoneczny dzień, kapryśna pogoda zaskoczyła deszczem, który w jednej chwili orzeźwił wszystkich gości. Niestety, padało do końca Pikniku. Jednak w ramach „Planu B” impreza odbyła się w sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Osieku. Jeszcze w promieniach słońca nastąpiło przywitanie gości oraz najmłodszych, dla których impreza została zorganizowana. Potem zaprezentowały się nam niesamowite „Leśne ludki” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku oraz grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku. Następnie zatańczyły trzy formacje ze Szkoły Podstawowej nr 1: Bambi, Tęcza i Sentio. Po występach swoje umiejętności zaprezentowała nam Grupa karate OYAMA, dając pokaz wschodnich sztuk walki. Po nim odbył się mini quiz z wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Rywalizacja toczyła się o nagrodę komendanta powiatowej komendy policji 
w Oświęcimiu mł. inspektora Janusza Barcika. Około 70 dzieci wzięło udział w warsztatach plastycznych „Chodź, pomaluj swój świat” prowadzonych przez nauczycielki z przedszkola przy ZSP nr 1 w Osieku. Po konkursie obejrzeliśmy emocjonujący pokaz przygotowany przez wspaniałych rycerzy z grupy „Milites Iluminati”. Mieliśmy możliwość podziwiania legendarnego samochodu wojskowego Hammer. Imprezę uświetniła także obecność naszych osieckich strażaków, dzięki którym zainteresowani mogli zobaczyć, na czym pracują nasi ratownicy. Po takich emocjach nadszedł czas na podróż przez baśniowy świat, na końcu którego czekały na wszystkich lody. Odbyły się również kalambury i przeciąganie liny. W międzyczasie trwał turniej piłki siatkowej oraz konkurs plastyczny. Jak co roku zebrani mogli podziwiać również wspaniały pokaz kowbojski Grupy Zbigniewa Kanika. Przez cały ten czas na dzieci czekała moc atrakcji, m.in. dmuchany zamek, zjeżdżalnie, basen z piłeczkami oraz dziki byczek Fernando. Ogromną popularnością cieszyło się też studio tatuażu, gdzie nasze wolontariuszki „tatuowały” specjalnymi kredkami swoich klientów, wedle ich życzeń. W trakcie występów oraz rozgrywek przez cały czas można było skorzystać z bufetu 
z gorącymi napojami zorganizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich. Niewątpliwą atrakcją była także pyszna wojskowa „grochówka”. Mimo, iż pogoda nieco popsuła nam ten wyjątkowy dzień, dzieci wraz z rodzicami licznie przybyły i uczestniczyły w zabawie. 


Wrzesień 2011- 

Już po raz kolejny nasze stowarzyszenie wzięło udział w V Pikniku Organizacji Pozarządowych 
w Oświęcimiu który odbył się 02.09.2011r. Tym razem skupiliśmy się na ekologii. Wraz 
z wolontariuszkami przygotowaliśmy ekologiczne „rekwizyty”, którymi udekorowaliśmy nasze stoisko. Rozłożenie go było nie lada wyczynem, ale na szczęście wszystko potoczyło się w końcu dobrze. Problem ochrony środowiska staje się coraz ważniejszy, dlatego postanowiliśmy zająć się tą tematyką. Dla najmłodszych urządziliśmy konkurs z nagrodami. Wzięło w nim udział około 
40 maluchów, a troje z nich wygrało akcesoria komputerowe.  
Tegoroczny piknik po raz kolejny uświadomił nam jak wiele można jeszcze zrobić dla naszego regionu. Z roku na rok przybywa nowych organizacji, które zajmują się najróżniejszymi dziedzinami życia. Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku również umożliwia nam podejmowanie różnorodnych działań.    

W sobotę 24.09.2011 w ośmiu sklepach na terenie Oświęcimia nasi wolontariusze zbierali dary 
w ramach zbiórki "Podziel się Posiłkiem" organizowanych między innymi przez fundację Polsat 
i firmę Danone. Zebraną żywnością wsparto 65 rodzin z Oświęcimia i Osieka. Tym razem uczestniczyło w akcji "Podziel się Posiłkiem" czterech członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku i dziewięć wolontariuszek. 251 kg żywności (na łączną kwotę 986,00 zł) trafiło do najbardziej potrzebujących z terenu gminy Osiek.

Październik 2011 r.- 

W dniu 15.10.2011 została zorganizowana wycieczka do Parku Linowego Czarny Groń w Rzykach dla wolontariuszy naszego Stowarzyszenia oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku 
z okazji obchodów Dnia Wolontariusza. Była to dla nich 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.


Grudzień 2011 r.-

	Świąteczna Zbiórka Żywności odbyła się w Oświęcimiu 3 grudnia 2011 r. Organizatorem zbiórki był Bank Żywności w Krakowie a koordynatorem lokalnym Stowarzyszenie „Szansa” 
w Oświęcimiu. Dziewięć wolontariuszek oraz czterech członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku również wzięło w niej udział. Do rodzin z Gminy Osiek trafiło 20 paczek 
o łącznej wadze 277,80 kg na kwotę 1275,40 zł.


 W dniu 06.12.2011 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 330 dzieci odbyło się na sali Wiejskiego Domu Kultury w Osieku, ale zanim to nastąpiło dzieci obejrzały świąteczną bajkę. Tego typu spotkanie odbyło się  już po raz piąty. 


 	9 grudnia 2011 Koalicja na Rzecz Wolontariatu po raz drugi zorganizowała w Brzeszczach Dzień Wolontariusza, na którym nagrodziliśmy 14 wolontariuszek naszego stowarzyszenia. 
Impreza rozpoczęła się w sali kinowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach przywitaniem wolontariuszy 
i zaproszonych gości organizacji będących członkami Koalicji. Następnie odbyła się emisja filmu „Szkoła uczuć” w reż. Adama Shankmana i wręczenie podziękowań i niespodzianek ponad stu wolontariuszom. Ten uroczysty dzień zakończyliśmy wspólnym poczęstunkiem. 


Styczeń- Grudzień 2011 r.-

Przez cały rok prowadzono akcję „ROZEJRZYJ SIĘ”. Miała ona na celu umożliwienie osobom prywatnym przekazywanie używanych, ale wciąż wartościowych i sprawnych rzeczy potrzebującym. Z tej pomocy skorzystało w roku 2011 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. 

Wolontariat

W ramach projektu „Wolontariat w Osieku” współpracujemy z 14 wolontariuszkami  które pomagają potrzebującym z terenu naszej gminy a także stowarzyszeniu w realizacji jego głównych działań statusowych. Wynikiem tego jest dziś efektywna i skuteczna współpraca m.in.:

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 ze stowarzyszenia, stoją po kilka godzin przy wejściach do sklepów i zachęcają do kupna artykułów żywnościowych, 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 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 stając się tym samym ich towarzyszami gier i zabaw.

Piknik org. pozarządowych.

Wolontariusze reprezentują nasze stowarzyszenie na corocznym Powiatowym Pikniku Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu. W tym roku pomagały przy dekoracji naszego stoiska 
z ekologicznymi „rekwizytami”. Problem ochrony środowiska staje się coraz ważniejszy, dlatego zajęliśmy się tą tematyką. 

  
 Dzień 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 halowej.

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 i przedszkolem nr 1.


W 2011 r. uzyskaliśmy wsparcie rzeczowe i finansowe od następujących instytucji: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku, 

Gmina Osiek, 

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 

Gmina Przeciszów, 

Stowarzyszenie Dolina Karpia.


W 2011 r. uzyskaliśmy pomoc rzeczową i finansową od następujących sponsorów: 

Apteka Arnika s.c. Tobiczyk Sylwia, Wojtala Jolanta ul. Kościelna 5 32-608 Osiek

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

Beskidzkie Centrum Opakowań „ULEX” Jacek Słowiak

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 ul. Zabrzezinie 5 32-608 Osiek 

ICE – MASTRY Kęty  Marii i Stanisławowi Ziębińskim  

KOTŁY PŁONKA Płonka Zbigniew i Agnieszka ul. Przecznica 19 32-608 Osiek

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

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

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

Podziękowania należą się również:

18. Bielskiemu Batalionowi Powietrzno – Desantowemu z Bielska Białej, 
Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Oświęcimiu,
Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, młod. inspektorowi Januszowi Barcikowi, 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku, 
Stowarzyszeniu Szansa z Oświęcimia, 
Gazecie Krakowskiej, 
Towarzystwu Sportowemu Podbeskidzie Bielsko-Biała, 
Bractwu Rycerskiemu „Milites Iluminati”,
Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Osieku,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku,
Grupie Zbigniewa Kanika,
Stowarzyszenie Wspólna Sprawa w Osieku,
Grupa karate OYAMA, 
Koła Gospodyń Wiejskich. 
 
Rok 2011 był dla nas kolejnym okresem zdobywania doświadczenia i mamy nadzieję, że będzie ono procentowało w przyszłości.


