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Sprawozdanie z działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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:  Nr 09 8110 1023 2003 0332 9420 0006
                                            
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku na dzień 31.12.2013 r. liczyło 27 członków (w tym 23 członków zwykłych i 4 członków honorowych). 
Obecnie Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje pięć osób: prezes – Mariusz Brańka, wiceprezes – Marta Kramarczyk, sekretarz – Magdalena Kramarczyk, skarbnik – Bogumiła Hudecka, członek zarządu – Ewelina Tolarczyk. 
 W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby: Angelika Szczepaniak, Andrzej Kacorzyk, Bartłomiej Urbańczyk.

Styczeń

	W dniach 14 stycznia – 20 stycznia 2013 roku. W sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Osieku rozegrano Zimową Ligę Piłki Nożnej Halowej Osiek 2013. Była to VI edycja turnieju rozgrywanego już tradycyjnie w pierwszy tydzień ferii zimowych.
	Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku, natomiast współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. W turnieju wzięło udział 192(sto dziewięćdziesiąt dwoje) dzieci z terenu powiatu oświęcimskiego, które były podzielone na 29 zespołów. Turniej rozegrano w trzech kategoriach: pierwsza to grupa starsza chłopców (rocznik 1997 i młodsi) , druga to grupa młodsza chłopców (rocznik 2000 i młodsi), natomiast trzecia to kategoria dziewcząt (rocznik 2000 i młodsze).  Zwycięskie zespoły otrzymały puchary, medale, oraz nagrody rzeczowe. 

Marzec 
               2 marca 2013 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku wsparło organizowany przez firmę Aksam Turniej o „Puchar Paluszka Beskidzkiego”. Działania 10 naszych wolontariuszy opierały się głównie na obsłudze technicznej oraz prowadzeniu sekretariatu zawodów.
	W imprezie wzięło udział sześć zespołów z rocznika 2000 i młodsi m.in. Wisła Kraków, Niwa Nowa Wieś, Beskid Andrychów, Podbeskidzie Bielsko Biała, Brzezina Osiek oraz Unia Oświęcim.
            W dniu 16 marca 2013 r. braliśmy udział zbiórce żywności. W ramach przeprowadzonej zbiórki żywności pod nazwą „Wielkanocna Zbiórka Żywności” przekazano Stowarzyszeniu 148,92 kg żywności na o wartości 582,00 zł. Żywność przekazaliśmy szkołom w Osieku i Głębowicach, które z kolei przekazały paczki rodzinom najbardziej potrzebującym. 
           

Maj
W maju zakończył się kurs języka angielskiego dla młodzieży ze szkół ponad gimnazjalnych, prowadzony przez wolontariuszkę Kingę Rusin. Zajęcia przygotowujące do matury odbywały się w dwóch grupach zróżnicowanych pod względem poziomu trudności od listopada 2012 r. Salę na zajęcia udostępniała dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Osieku, p. Krystyna Czerny. 

Czerwiec 
W niedzielę 2 czerwca odbył się VII Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku współorganizowało tę imprezę. Organizatorem było Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, a współorganizatorami były również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku. W ramach tej współpracy:
-nasi członkowie poprowadzili całe spotkanie jako konferansjerzy
-wolontariuszki wykonały dekoracje sceny
-zorganizowaliśmy stoisko artystyczne, na którym dzieci mogły wykazać się w trzech kategoriach – trzech konkursach z nagrodami. Malowały farbami kosmos, tworzyły wielobarwne wiatraczki oraz składały orgiami. 
- nasze wolontariuszki nie zawiodły, malując twarze i (i nie tylko twarze) najmłodszych w różnorodne postacie z bajek.  
Nadal kontynuowana jest współpraca z Bankiem Żywności w Krakowie w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najuboższym PEAD 2013. Już po raz piąty na podstawie złożonego zapotrzebowania i możliwości Banku przydzielono nam w 2013 r. 10.672,16 kg żywności. W kosztach tego projektu partycypuje Gmina Osiek, która sfinansowała koszty do jego przystąpienia oraz firma Aksam, która zapewnia transport żywności. 

Dnia 10.06.2013r Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku otrzymało żywność w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najuboższym PEAD 20 a następnie przekazaliśmy ją do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku pierwszą transzę żywności o masie 5038,12kg. o wartości 14907,87zł. Ta zaś trafiła do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
21 czerwca odbyło się spotkanie integracyjne z wolontariuszami w małej salce OSP. Zjedliśmy kiełbaski, zagraliśmy w żywego Chińczyka oraz wzięliśmy udział w niezwykle trudnym torze przeszkód, który dwie drużyny rywalizujące o pierwsze miejsce musiały pokonać z zawiązanymi oczyma.
	        

Sierpień
Grzegorz Wons został Ambasadorem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku. Uroczystość wręczenia pamiątkowego dyplomu i koszulki odbyła się 31.08.2013 r. w Klubie „Centrum” w Osieku. 
Grzegorz Wons, popularny aktor filmowy i teatralny, postanowił wspomóc Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku. Będzie reprezentował osiecką organizację jako jej Ambasador. Obecność Grzegorza Wonsa w Osieku - znanego szerokiej publiczności z takich seriali jak „Ranczo”, „Janka” czy „Kabaretu Olgi Lipińskiej” - nie jest przypadkowa. Pan Grzegorz bowiem już od 30 lat związany jest z Głębowicami. Podczas sierpniowej uroczystości pan Grzegorz otrzymał pamiątkowy dyplom oraz koszulkę naszej organizacji.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku otrzymało kwotę 1420,60zł z 1% za 2012 r.
	

Wrzesień 
28 września 2013 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku wzięło udział w VIII pikniku organizacji pozarządowych w Oświęcimiu. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oraz Urząd Miasta w Oświęcimiu.
Tegorocznym pikniku udział wzięło około 50 organizacji pozarządowych z powiatu oświęcimskiego. Nie zabrakło na nim również Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych z Osieka 
Stowarzyszenie prócz prezentacji swojej działalności, zorganizowało wiele konkursów dla dzieci i młodzieży. Nie zabrakło również salonu dziecięcego tatuażu – w tym roku na pikniku organizacji postawiliśmy też na konkurencje sprawnościowe.

Październik
W dniu 5 października 2013 r. braliśmy udział zbiórce żywności. W ramach przeprowadzonej zbiórki żywności pod nazwą „Podziel się Posiłkiem” przekazano Stowarzyszeniu 234,40 kg żywności na o wartości 864,00 zł  dla 20 rodzin z terenu gminy Osiek.   Żywność przekazaliśmy dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku, Szkole Podstawowej Nr 2 w Osieku i Szkole Podstawowej w Głębowicach. 
08 10 2013
Bartłomiej Kasperczyk uczestniczył w spotkaniu pod tytułem:
Obywatele do demokracji 2013-Projekty tematyczne-analiza zasad ubiegania się o dofinansowanie .

26.10.2013 odbyło się szkolenie wolontariatu, w którym wzięło udział 13 nowych wolontariuszek. Profesjonalne szkolenie poprowadziła pani Beata Komendera z Centrum Wolontariatu z Brzeszcz.
Listopad
Dnia 25.11.2013r Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku otrzymało żywność w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najuboższym PEAD 20 a następnie przekazaliśmy ją do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku pierwszą transzę żywności o masie 2741,64 kg. o wartości 9344,49zł. Ta zaś trafiła do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
	        

Grudzień 
04.12.2013
Mariusz Brańka uczestniczył konferencji pod tytułem:
Z ekonomią społeczną za pan brat, które odbyło się w Oświęcimskim Centrum Kulury.

Tradycją stało się, że w grudniu każdego roku świętujemy w Brzeszczach Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W dniu 05.12.2013 r. 110 osób zostało nagrodzonych za pracę woluntarystyczną dla instytucji z Brzeszcz i Osieka w 2013 roku. 
        Uczestnicy obchodów Dnia Wolontariusza wzięli udział w grze terenowej zorganizowanej w centrum Brzeszcz. Podziękowania otrzymało 17(siedemnaścioro) naszych wolontariuszek.


11 12 2013
Bartłomiej Kasperczyk uczestniczył w spotkaniu pod tytułem:
Obywatelskie śniadanie u Kolpinga -dyskutowano o inicjatywach obywatelskich na terenie małopolski 
W dniu 14 grudnia 2013 r. braliśmy udział zbiórce żywności. W ramach przeprowadzonej zbiórki żywności pod nazwą „Świąteczna Zbiórka Żywności” przekazano Stowarzyszeniu 384 kg żywności o wartości 1545,00 zł dla 30 rodzin z terenu gminy Osiek. Żywność przekazaliśmy podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku. 

Dnia 16.12.2013 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku otrzymało ostatnią transzę 2892,4kg o wartości 8729,78zł. żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najuboższym PEAD 2013 
W sumie w 2013 r. otrzymaliśmy 10672,16kg o wartości 32982,14zł. Całość przekazaliśmy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku. Objętych pomocą zostało 208 osób, 74 rodziny z terenu Gminy Osiek.
Podsumowanie wolontariatu
W ramach projektu „Wolontariat w Osieku” Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku współpracuje z 29 wolontariuszami, których głównym celem jest pomoc Stowarzyszeniu w realizacji jego głównych działań statutowych. 
Wolontariusze:
- w dużej mierze przyczyniają się do organizacji corocznej, cieszącej się dużą popularnością, Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej i Stanowią podstawową pomoc dla organizatorów. Pilnują porządku, odpowiadają za wypełnianie niezbędnych podczas imprez tego typu protokołów, wypisują okolicznościowe dyplomy dla uczestników zawodów,
- uczestniczą w organizacji Turnieju o Puchar Paluszka Beskidzkiego.
- uczestniczą w organizowanych przez Bank Żywności w Krakowie zbiórkach żywności. Odbywają się one trzy razy w roku w wybranych sklepach na terenie Oświęcimia i Osieka 
- reprezentują nasze stowarzyszenie na corocznym Powiatowym Pikniku Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu. 
- uczestniczą 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.

W 2013 r. uzyskaliśmy wsparcie rzeczowe i finansowe od następujących instytucji: 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku, Gminy Osiek, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Gminy Przeciszów, Gminy Polanka Wielka.

W 2013 r. uzyskaliśmy pomoc rzeczową i finansową od następujących sponsorów: 

Apteka Arnika ul. Kościelna 5 32-608 Osiek
	
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Kościelna 3 32-608 Osiek

Gazparts Paweł Łęcki ul. Zabrzezinie 5 32-608 Osiek 

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

Cztery pory roku – ul Willowa 5 Szczyrk 

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

Market Delfin, Mariusz Piecha ul Główna 112 32-608 Osiek

Chemont ul Unii Europejskiej 32-600 Oświęcim



Współpracujemy również z:
Stowarzyszeniu Szansa z Oświęcimia, Gminnemu Centrum Kultury w Polance Wielkiej, Komitetowi Rodzicielskiemu z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach.
 
Patronat medialny:
TVP Kraków, Gazeta Krakowska, Fakty Oświęcim, Echa Osieka, Wieści Gminy Przeciszów, Polanin, Sportowcy 24pl.

Rok 2013 był dla nas kolejnym okresem zdobywania doświadczenia i mamy nadzieję, że będzie ono procentowało w przyszłości.


	




