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Zarejstrowano w Biurze Rady
w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 16:45

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2018 roku”
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 511) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2018 roku”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały Nr …../…../…..
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dania ………………………

Sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2018 roku

OŚWIĘCIM, maj 2019 r.
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„Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”, zwany dalej
„Programem” został przyjęty przez Radę Powiatu w Oświęcimiu uchwałą Nr XXXVIII/364/2017 z dnia
29 listopada 2017 r.
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej Ustawą, nakładającego na organ
samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, po konsultacjach
z podmiotami społecznymi.
Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno pracowników Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, jak również organizacji
pozarządowych.
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w dniu 3 października 2017 r. podjął uchwałę w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2018 rok”. Organizacje pozarządowe miały możliwość złożenia opinii i uwag do projektu
Programu w terminie do 18 października 2017 r.
ADRESACI PROGRAMU:
- organizacje pozarządowe,
- podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
KOORDYNATOR PROGRAMU:
- Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, który poprzez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury
i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zapewnia bieżący nadzór nad realizacją
Programu.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Podstawowym celem realizacji Programu w 2018 r. było dążenie do skutecznego działania
na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Powiatu poprzez rozwijanie współpracy samorządu
powiatowego z organizacjami pozarządowymi (w szczególności dla podnoszenia efektywności
działań podejmowanych w zakresie zlecania i realizacji zadań publicznych oraz wspólnego
określania zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy).
Dla jego realizacji wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich:
1. Wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw związanych
z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych w Powiecie Oświęcimskim działających
dla dobra lokalnej społeczności.
2. Promocja działalności organizacji pozarządowych.
3. Integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i administracji samorządowej dążące
do realizacji sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 Ustawy.
4. Zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2018 roku odbywała się na zasadach: partnerstwa, suwerenności,
efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
Współpraca realizowana była w dwóch formach: współpracy o charakterze finansowym
oraz współpracy o charakterze pozafinansowym.
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WSPÓŁPR AC A W POSZCZEGÓLNYCH OBSZ AR ACH
ZADANIA PRIORYTETOWE
Współpraca finansowa Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku opierała się o przepisy
ww. Ustawy (odnoszące się do trybu otwartych konkursów ofert oraz trybu określonego w art. 19a
Ustawy).
Współpracę zaplanowano w następujących obszarach:
1) Pomoc społeczna.
2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
4) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
I. POMOC SPOŁECZNA
1. Dotacja na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Na podstawie umowy z dnia 31 grudnia 2013 r. Powiat Oświęcimski zleca Fundacji Bliżej
Człowieka od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r., realizację zadania z zakresu wpierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na zapewnieniu opieki dla 36 dzieci, w formie
6 placówek opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w ramach Wioski Dziecięcej
im. Janusza Korczaka w Rajsku.
Na realizację ww. zadania w 2018 r. Powiat przeznaczył roczną dotację w wysokości
1.130.197,46 zł - wykorzystano całość. Nadzór nad poprawnością realizacji zadania sprawowany był
przez kontrolę dokumentacji dostarczanej przez Fundację w formie rocznego i kwartalnego
sprawozdania z realizacji w/w zadania.
W 2018 roku w Placówce kontynuowane było prowadzenie kompleksowej kontroli w związku
z realizacją zadania i zamknięto ją z wynikiem pozytywnym dla organizacji.
2. Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na umieszczaniu i zapewnianiu
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych domu pomocy społecznej osobom
wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności.
W związku z realizacją zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na umieszczaniu
oraz zapewnianiu niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w domach pomocy społecznej
osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, Powiat
Oświęcimski zleca prowadzenie dwóch domów pomocy społecznej:
a) Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach, prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów
z Krakowa na podstawie umowy Nr 2/PCPR/2014, przeznaczony jest dla 81 mężczyzn
przewlekle psychicznie chorych,
b) Dom Pomocy Społecznej w Zatorze, prowadzony przez podmiot niepubliczny Caritas
Archidiecezji Krakowskiej na podstawie umowy Nr 3/PCPR/2014, przeznaczony jest
dla 52 kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
Umowy zawarte zostały na okres pięciu lat, poczynając od 2014 r., a przekazywane corocznie
kwoty aktualizowane są poprzez aneksy.
Wysokość dotacji przekazywanej z budżetu Wojewody Małopolskiego, uzależniona jest od średniej
miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji przekazywanej powiatowi oświęcimskiemu na każdą osobę
umieszczoną w placówce przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz średniej odpłatności za pobyt
przebywających tam mieszkańców.
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Roczny koszt prowadzenia ww. domów pomocy społecznej, bez względu na źródło
finansowania, to kwota: 5.361.478,85 zł. Dotacja Wojewody przekazywana dla powiatu
na prowadzenie domów na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie mieszkańców
umieszczonych przez dniem 01.01.2004 r., czyli wg „starych zasad” oraz dotacja z rezerwy
celowej wyniosła 2.238.023,00 zł, z czego dla DPS Zator przeznaczono 1.314.629,00 zł,
natomiast dla DPS Bulowice – 923.394,00 zł. Dom Pomocy Społecznej w Zatorze wykonał
adaptację łazienek i modernizację pomieszczeń. Łączny koszt projektu wyniósł 52.047,00 zł,
w tym: 29.832,00 zł ze środków własnych budżetu Powiatu, 9.944,00 zł z budżetu Gminy Zator
oraz 12.271,00 zł ze środków własnych Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
W 2018 roku Powiat zawarł dwie bezterminowe umowy o współpracy z Fundacją Grupa Kęty
Dzieciom Podbeskidzia:
 Umowa z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie
udostępnienia usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej lokalu mieszkalnego
usytuowanego w Kętach, w którym aktualnie przebywa dwóch wychowanków instytucjonalne
pieczy zastępczej,
 Umowa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad współpracy w zakresie pomocy
realizacji marzeń i startu w dorosłe życie dla wychowanków pieczy zastępczej, na podstawie
której młodzież otrzymuje możliwość uczestniczenia w warsztatach i szkoleniach, a także
finansowane są kursy zawodowe.
 Kwota darowizny na w/w zadania to 35.000,00 zł.
W zakresie pomocy wychowankom pieczy zastępczej oraz osobom opuszczającym rodziny
zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Oświęcimiu współpracowało z:
 Fundacją „One Day” – pomoc rzeczowa: organizacja warsztatów dla usamodzielnianej
młodzieży oraz organizacja wyjazdów gwiazdkowych i upominków dla dzieci przebywających
w pieczy zastępczej,
 Fundacją „Słoneczna Nadzieja” – pomoc rzeczowa: paczki żywnościowe w okresie Świąt
Wielkanocnych i Bożego Narodzenia; zakup sprzętu sportowego potrzebnego do treningów gry
w piłkę nożną tj. bramki przenośne, piłki, szarfy, pachołki w kwocie 1.222,70 zł,
 Stowarzyszenie „Pomóż dzieciom” – 5 dniowy wyjazd 5 dzieci z pieczy zastępczej do Niemiec.
Po raz kolejny Centrum współpracowało z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych
na podstawie porozumienia o nawiązaniu współpracy partnerskiej w celu podjęcia działań
na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach konkursu ogłoszonego przez
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Współpraca ta polega na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom
pokrzywdzonym przestępstwem. Projekt zapewnia także możliwość udzielenia wsparcia
finansowego oraz zabezpieczenia lokalowego. W 2018 roku udzielono następującej pomocy:
 pomoc psychologiczna w wymiarze 353,5 godzin,
 pomoc prawna w wymiarze 141,5 godzin,
 pomoc w formie bonów żywnościowych i towarowych dla 1 osoby,
 oraz pomoc finansowa w formie dofinansowania do czynszu dla 2 osób.
W 2018r. Powiat przystąpił do realizacji dwóch programów w ramach programu ERASMUS+
z organizacjami pozarządowymi z Wielkiej Brytanii i Polski:
 Organizacja non profit UK-BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii – Bradford
 Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji z Krakowa
„Grow it up – competences and framework for social system youth workers” – Projekt
jest realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Głównym celem Projektu
jest adaptacja czterech brytyjskich metod pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem
społecznym i wykluczoną społeczne oraz umożliwienie ich wdrożenia w Polsce, a także innych
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krajach europejskich. W ramach Projektu opracowany zostanie program szkoleniowy
dla każdej z metod, służący wyposażeniu użytkowników w wiedzę na ich temat i kompetencje
umożliwiające ich wykorzystanie w środowisku pracy. Do fazy testowania opracowanych
rezultatów pracy intelektualnej zaproszonych zostanie 12 osób zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Powiatu, które wezmą udział w 4 zorganizowanych w Bradford (Wielka
Brytania) warsztatach edukacyjnych. Ostatnią fazą realizacji Projektu będą działania
upowszechniające, w ramach których zaplanowano: seminarium upowszechniające
wypracowane rezultaty pracy intelektualnej w Bradford oraz konferencję upowszechniającą
wypracowane rezultaty pracy intelektualnej w Oświęcimiu. Łączna wysokość dofinansowania
ze środków Komisji Europejskiej wyniesie 243.808,00 euro;
 Organizacja non profit UK-BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii – Bradford
 EU SMART z Irlandii – Winclow
„Level up: competences of the future” – Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2018 r.
do 31.10.2020 r. we współpracy z UK Butterflies Ltd. oraz Edu Smart Training Centre Ltd
Głównym celem Projektu jest opracowanie innowacyjnych rezultatów oraz wykorzystanie
intensywnych działań upowszechniających w sektorze pomocy społecznej. Wypracowane
rezultaty służyć będą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych,
asystentów rodziny oraz koordynatorów rodziny, w obszarze ich kluczowych kompetencji tj.
umiejętności stosowania wystandaryzowanych narzędzi diagnozujących i wspierających proces
analiz i obserwacji w pracy z klientem. Poza wypracowaniem jednolitych standardów
dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej,
przeprowadzone zostaną 3 wyjazdowe warsztaty w Bradford (Wielka Brytania) dla 20 osób,
a także seminaria w Bradford, Wicklow i Oświęcimiu, upowszechniające wypracowane metody.
Łączna wysokość dofinansowania ze środków Komisji Europejskiej wyniesie 226.330,00 euro.
Pozostałe zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu w sferze
pomocy społecznej, rehabilitacji oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej, to m.in.:
 Polski Związek Niewidomych w Kętach,
 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Diabetyków w Brzeszczach,
 Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Olimp”,
 Fundacja „Przywołaj Uśmiech”,
 Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”,
 Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach,
 Stowarzyszenie „Pokolenia” przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu,
 Stowarzyszenie Bratnich Serc dla Osób Chorych w Oświęcimiu,
 Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”,
 Stowarzyszenie „Szansa”,
 Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”.
Na rok 2019 planowana jest dalsza współpraca oraz pomoc rzeczowa i finansowa ze strony wyżej
wymienionych organizacji oraz nawiązywanie nowej współpracy.

Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie pomocy społecznej:
 zapewnienie realizacji zadania z zakresu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 zapewnienie niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych domu pomocy społecznej osobom
wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności.
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II. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Zadanie publiczne zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert. W wyniku procedur
konkursowych przyznano dotacje:
1. Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP Zakon Braci Mniejszych konwentualnych (Franciszkanów)
w Harmężach – Organizacja spektaklu „Mój syn Maksymilian” Kazimierza Brauna,
2. w adaptacji Marcina Kwaśnego – 10.000 zł;
3. Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu – Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
– 2.000 zł;
4. Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie – Bergson dla Malucha. Zajęcia kulturalno-edukacyjne
dla najmłodszych – 3.000 zł;
5. Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu – Miasto Pracownia na Wielkanoc! Miasto Pracownia
na Niepodległość – 3.000 zł;
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach – 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę
Niepodległości w sołectwie Witkowice – 2.000 zł.
Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie wspierania działalności kulturalnej:
 wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do szerokiego grona odbiorców,
 promowanie wartościowych przedsięwzięć kulturalnych, umożliwienie bezpośredniego kontaktu
mieszkańców Powiatu z kulturą, poezją i sztuką,
 ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturalnego,
 kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej.

III. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Zadanie publiczne zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert. W wyniku procedur
konkursowych przyznano dotacje:
1. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Witkowice – Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku
wiejskim – 6.000 zł;
2. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Kętach – Szkolenie oraz udział w zawodach zawodników
w kolarstwie górskim – 4.000 zł;
3. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Oświęcimiu – Organizacja programu zajęć sportowych, zawodów,
olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych na terenie powiatu oświęcimskiego – 30.000 zł;
4. Uczniowski Klub Pływacki „Unia” Oświęcim – Szkolenie sportowe przygotowujące do Mistrzostw
Polski Juniorów w pływaniu – 26.000 zł;
5. Uczniowski Klub Pływacki „Unia” Oświęcim - Organizacja Grand Prix Polski w pływaniu-zawody
upamiętniające setna rocznicę – 6.000 zł;
6. Uczniowski Klub Pływacki „Unia” Oświęcim – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej – 7.000 zł;
7. Uczniowski Klub Pływacki „Unia” Oświęcim – Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów 15 letnich
w pływaniu – 2.000 zł;
8. Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Unia” w Oświęcimiu – Wyjazd na Mistrzostwa Polski
Novice 2018, 2. Międzynarodowa szkoła Łyżwiarstwa Figurowego w Cieszynie, 3. Organizacja
szkolenia specjalistycznego, 4. Zawody ogólnopolskie o Puchar ziemi oświęcimskiej w setną
rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości – 6.000 zł ( wydatkowano 5.797,30 zł);
9. Uczniowski Klub Sportowy „Setbol” – Szkolenie sportowe w piłce siatkowej – 6.000 zł;
10. Międzyszkolny Klub Sportowy Tempo Kęty – Przygotowanie czołowych lekkoatletów MKS Tempo
Kęty do startu w Mistrzostwach Polski i innych imprezach mistrzowskich – 4.000 zł;
11. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
wśród młodzieży szkolnej powiatu oświęcimskiego – 45.000 zł;
12. Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet „Unia Oświęcim” – Prowadzenie szkolenia sportowego
młodzieży żeńskiej w zakresie gry w hokeja na lodzie kobiet. Rozgrywanie meczy w PLH
na Lodzie Kobiet – 5.000 zł;
13. Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim – Szkolenie młodzieży w hokeju na lodzie – 13.000 zł;
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14. Ludowy Klub Sportowy Iskra Brzezinka – Wspieranie kultury fizycznej – 5.000 zł;
15. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Kęczanin” – Piłka siatkowa Kęty – 20.000 zł;
16. Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze – Promocja sportu w Powiecie Oświęcimskim – 8.000 zł;
17. Ludowy Klub Sportowy Jawiszowice w Jawiszowicach – Szkolenie i rozwój umiejętności
piłkarskich dzieci, młodzieży i zawodników LKS Jawiszowice poprzez uczestnictwo w rozgrywkach
Powiatu Oświęcimskiego organizowanych przez Podokręg Piłki Nożnej w Oświęcimiu
oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS w Oświęcimiu – 7.000 zł;
Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie upowszechnienia sportu, zwłaszcza
sportu dzieci i młodzieży:
 polepszenie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży z terenu Powiatu
Oświęcimskiego,
 popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz integracja z ludźmi zdrowymi,
 podniesienie w Powiecie Oświęcimskim poziomu wyszkolenia sportowego utalentowanych
sportowo dzieci i młodzieży ,
 upowszechnienie rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu wśród lokalnej społeczności,
integracja różnych środowisk sportowych,
 przeciwdziałanie patologiom społecznym.
IV. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zadanie publiczne zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert. W wyniku procedur
konkursowych przyznano dotacje:
1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Oświęcimiu – Udział w Mistrzostwach
Europy Osób po Transplantacji i Dializowanych – 2.500 zł;
2. Stowarzyszenie „Amazonek” w Brzeszczach – Amazonka kobieta sprawna – 7.500 zł;
3. Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Olimp” w Brzeszczach
– Organizacja i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych: terapia, zabiegi
rehabilitacyjne, zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne, warsztaty – 5.250 zł;
4. Klub Hipiczny „Ikarion” w Bobrku – Rehabilitacja na końskim grzbiecie 2018 – 6.000 zł;
5. Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku - Rehabilitacja społeczna
osób niepełnosprawnych – 7.500 zł;
6. Stowarzyszenie „Amazonki Oświęcim” w Oświęcimiu – Opieka i Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych – 3.000 zł;
7. Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brzeszcze w Brzeszczach – Organizacja III Ogólnopolskich
Halowych Igrzysk po Transplantacji i Osób Niepełnosprawnych – 3.000 zł;
8. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami Rozwoju
„Pomocna Dłoń” w Oświęcimiu – Pewna siebie Mama – 3.250 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka organizacyjna, realizuje również
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania osoby
niepełnosprawnej, współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom
powiatu.
Fundacja im. Brata Alberta, swoją działalnością wspiera osoby niepełnosprawne prowadząc
domy stałego pobytu, domy dziennego pobytu, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice
terapeutyczne, ośrodki adaptacyjne, szkoły i przedszkola integracyjne. Organizowane są także
obozy rehabilitacyjne. Na zlecenie Powiatu Oświęcimskiego Fundacja prowadzi Warsztaty Terapii
Zajęciowej, czyli wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę, która stwarza osobom
niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej
w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Placówka przeznaczona jest dla 100 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zajęcia
terapeutyczne prowadzone są w 4 filiach na terenie: Chełmka, Przeciszowa, Jawiszowic
i Oświęcimia. Placówka zatrudnia łącznie 32 osoby, z czego 27 osób to pracownicy merytoryczni
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(terapeuci, pedagodzy, psycholog, pielęgniarki), 3 pracowników administracyjnych oraz 2 osoby
z obsługi.
Działalność finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 90%, a w pozostałych 10% koszty pokrywane są ze środków samorządu
terytorialnego. Łączny koszt funkcjonowania Warsztatów to 1.810.065,00 zł, z czego
1.659.600,00 zł to środki PFRON, a 171.588,00 zł to środki własne powiatu oraz gmin, których
mieszkańcy są uczestnikami zajęć terapeutycznych. Dotacja z urzędu Miasta i Gminy Oświęcim
27.813,00 zł.
W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu projektu
Nowe wyzwania – lepsza przyszłość dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, powiat oświęcimski zlecił organizacji pozarządowej wykonanie zadania aktywizacji
społeczno-zawodowej uczestników projektu. Na realizację w/w zadania wykorzystano kwotę
344.000,00 zł. Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Nowa Perspektywa z Biecza, wyłonionym
w drodze otwartego konkursu na realizację zadania publicznego. Na podstawie umowy na rzecz
uczestników projektu zrealizowano kursy zawodowe, indywidualne wsparcie pedagoga
oraz usługę osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej.
W roku 2019 kontynuowana będzie realizacja projektu. Planuje się zlecenie wykonania zadania
publicznego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu w drodze
otwartego konkursu.
Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych:
 podniesienie ogólnej sprawności i wydolności dzieci niepełnosprawnych poprzez zajęcia
z logopedą, zajęcia komputerowe oraz zajęcia fizyczne
 umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pobudzanie
aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
 likwidację barier w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
 kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji
z osobami niepełnosprawnymi,
 osobom niepełnosprawnym i niezdolnym do podjęcia pracy stworzono możliwości udziału
w rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do poprawy ich sprawności, a w konsekwencji
wpływ na niezależne, samodzielne i aktywne życie w lokalnym środowisku.
WSPÓŁPR AC A PO ZAFIN ANSOW A
Współpraca pozafinansowa polegała głównie na:
1) Wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działania
Zadanie realizowane na bieżąco poprzez udostępnianie informacji
oraz wykorzystaniu poczty elektronicznej.

w

mediach

2) Konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 Ustawy projektów aktów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji pozarządowych
W 2018 roku skonsultowano:
- projekt „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
3) Udzielaniu organizacjom wsparcia poprzez:
3.1. Prowadzenie doradztwa i informacji związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń.
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Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu udzielał osobom zainteresowanym informacji
na temat zakładania stowarzyszeń, procesu rejestracji oraz funkcjonowania stowarzyszeń
oraz fundacji, a także na temat zakładania i funkcjonowania uczniowskich klubów sportowych.
W 2018 roku do ewidencji organizacji pozarządowych prowadzonych w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu wpisano 14 podmiotów.
Wykaz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Powiatu Oświęcimskiego
został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu.
3.2. Organizowanie konferencji i szkoleń.
W 2018 nie organizowano szkoleń, natomiast aktywnie współpracowano z instytucjami
zewnętrznymi w celu promocji szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne.
3.3.

Promocję działalności organizacji
promujących ich działalność.

pozarządowych,

poprzez

ogłaszanie

konkursów

a) „Konkurs na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – KALEJDOSKOP INICJATYW”.
Konkurs dotyczył inicjatyw zrealizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe lub inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
Do konkursu zgłosiły się 3 organizacje: Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST”
– „Żywa Kronika życia Codziennego Mieszkańców Gminy Brzeszcze”, Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „RAZEM” – „Bezpłatne Wyjazdy do placówek, instytucji i obiektów kulturalnych
– teatr, opera, filharmonia, kino, muzeum”, OSP Malec – „Aktywizacja działalności Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej przy OSP w Malcu – Młody druh, dzielny strażak, wzorowy obywatel
– inwestycją w lokalne bezpieczeństwo”.
Podmiot nagrodzony:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” – „Bezpłatne Wyjazdy do placówek, instytucji
i obiektów kulturalnych – teatr, opera, filharmonia, kino, muzeum” – nagroda finansowa w wysokości
3.000,00 zł;
b) „Konkurs na najlepszy materiał
Powiatu Oświęcimskiego”.

promocyjny

organizacji

pozarządowej

z

terenu

Konkurs dotyczył własnych materiałów promocyjnych organizacji pozarządowych, planowanych
do realizacji w 2018 r.
Do konkursu zgłosiły się 4 organizacje: Klub Hipiczny IKARION – Zestaw elementów
odblaskowych – kamizelka, zawieszka z logo Klubu i Starostwa, Stowarzyszenie Rodziców
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami Rozwoju „POMOCNA DŁOŃ” – Film
promocyjny pt. „Poznaj Nas. Dołącz do Nas”, Pozostałe materiały: kubki, torby z logo stowarzyszenia
i hasłem: „Poznaj Nas. Dołącz do Nas”, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” – Brelok
– lokalizator kluczy z alarmem, Fundacja Miasto Pracownia – Torby promocyjne, bawełniane
z hasłem: „Bądź flamingiem w świecie wróbli”.
Podmioty nagrodzone:
1. Fundacja Miasto Pracownia – Torby promocyjne, bawełniane z hasłem: „Bądź flamingiem
w świecie wróbli” – 3.000,00 zł;
2. Hipiczny IKARION – Zestaw elementów odblaskowych – kamizelka, zawieszka z logo Klubu
i Starostwa – 2.500,00 zł;
3. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami Rozwoju
„POMOCNA DŁOŃ” – Film promocyjny pt. „Poznaj Nas. Dołącz do Nas”, Pozostałe materiały:
kubki, torby z logo stowarzyszenia i hasłem: „Poznaj Nas. Dołącz do Nas” – 1.500,00 zł.
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Zgodnie z regulaminem przekazanie nagrody nastąpiło w formie zapłaty faktury wystawionej
na Powiat Oświęcimski – przez wykonawcę materiału promocyjnego po realizacji zlecenia
lub sprzedawcę surowców, z których organizacja nagrodzona wykonała, własnym nakładem pracy
materiał promocyjny.
3.4.

Organizację plenerowej imprezy prezentującej dorobek organizacji pozarządowych
oraz zachęcającej do działania w trzecim sektorze.

W dniu 22 września 2018 r. Powiat Oświęcimski wspólnie z Gminą Miasto Oświęcim
zorganizował XIII Piknik Organizacji Pozarządowych, który odbywał się na oświęcimskim rynku.
W trakcie Pikniku zaprezentowało się przeszło 50 stowarzyszeń i fundacji.
Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w zakresie pkt. 3.3 - 3.4:
 promocja organizacji pozarządowych poprzez aktywny udział organizacji pozarządowych
w ww. przedsięwzięciach proponowanych przez Powiat Oświęcimski,
 umożliwienie zaprezentowania własnych osiągnięć przez organizacje pozarządowe
mieszkańcom Ziemi Oświęcimskiej, w ramach konkursu KALEJDOSKOP INICJATYW
oraz podczas Pikniku /na stoiskach i na scenie/,
 wsparcie przez Powiat Oświęcimski własnej kampanii promocyjnej stowarzyszeń i fundacji
poprzez pokrycie kosztów realizacji materiału promocyjnego w ramach „Konkursu na najlepszy
materiał promocyjny organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego”,
 stworzenie warunków do integracji organizacji pozarządowych.
3.5.

Pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów międzynarodowych
oraz wspieranie inicjatyw o charakterze międzynarodowym.

Istnieje możliwość wspierania inicjatyw
w szczególności z Powiatem Dachau i Miastem Czadca.
3.6.

o

charakterze

międzynarodowym,

Współorganizację przedsięwzięć z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
oraz kultury fizycznej i sportu.

Poniżej wybrane imprezy/przedsięwzięcia zrealizowane w 2018 r.:
- Fundacja Peace Festival – współorganizacja Tauron Life Festiwal Oświęcim – 246.000 zł,
- Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – współorganizacja Sesji Kolbiańskiej
– 1.500 zł,
- Klasztor Franciszkanów w Kętach – współorganizacja Pikniku Franciszkańskiego
– 7.500 zł,
- Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży – Biennale Plakatu
Społeczno-Politycznego – 2.000 zł,
- Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży – Krakowski Salon
Poezji – 4.000 zł,
- Stowarzyszenia „Abstynencja” – Marsz dla Życia i Rodziny – 5.000 zł,

Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Programu w pkt. 3.6:
 zmiana stylu życia mieszkańców Powiatu poprzez aktywny wypoczynek,
 rywalizacja sportowa w duchu fair-play,
 nawiązanie relacji interpersonalnych – integracja różnych środowisk,
 przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 promocja zdrowego stylu życia,
 poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Powiatu.
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PODSUMOWANIE
Organizacje pozarządowe podejmują cenne działania na rzecz lokalnej społeczności,
wykorzystując to doświadczenie Powiat we wzajemnej współpracy z organizacjami pozarządowymi
współdziała dla realizacji głównego celu Programu tj. poprawy jakości życia mieszkańców. Natomiast
szczegółowe rezultaty realizacji poszczególnych punktów Programu w 2018 roku zostały omówione
w powyższym sprawozdaniu.
Źródło finansowania Programu stanowiła uchwała budżetowa Powiatu Oświęcimskiego
na 2018 r. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu
wynosiła 4.287.501,00 zł (uchwała Nr XXXVIII/364/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
29 listopada 2017 r.) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok.
Na realizację Programu wydatkowano środki z budżetu powiatu w wysokości 4.541.801,40 zł.
W stosunku do planowanej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację
Programu, przyznano w trakcie 2018 r. dodatkowe środki finansowe w formie dotacji Wojewody
przekazanej dla powiatu na prowadzenie DPS w Zatorze.
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, niniejsze sprawozdanie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, nie później niż do dnia
31 maja br. jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu. Sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok 2018 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowanie
Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Przyjęcie przez Radę Powiatu w Oświęcimiu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2018 roku” wynika z przepisów w/w ustawy.
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