Sprawozdanie
z realizacji Programu Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi
i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2014 rok

1. Wstęp.
Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok został przyjęty na
mocy Uchwały Nr XXXVII/335/13 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 listopada 2013 roku.
Uchwalenie programu zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi projektu uchwały.
Wzięli w nich udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy
Siewierz. Do przedłożonego projektu programu nie zgłoszono żadnych uwag, dokument został
zaopiniowany pozytywnie, po czym został przedstawiony Radzie Miejskiej, celem podjęcia
stosownej uchwały.
2. Założenia i cele Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Celem głównym programu było umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi oraz podejmowanie działań na rzecz tworzenia i realizowania
rozwiązań, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz.
Cel główny został rozwinięty i doprecyzowany w celach szczegółowych, które skupiały się
na motywowaniu mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym gminy,
pobudzaniu zaangażowania mieszkańców w poszukiwanie rozwiązań służących dobru ogólnemu,
doskonaleniu metod współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz wspólnoty
samorządowej, udzielaniu wsparcia organizacjom pozarządowym w efektywnej realizacji zadań,
promowaniu zaangażowania organizacji pozarządowych w realizowanie zadań publicznych
służących społeczności miasta i gminy Siewierz oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku
współpracy Gminy Siewierz z organizacjami pozarządowymi.
W programie określono również następujące priorytetowe kierunki aktywności organizacji
pozarządowych:
• organizacja życia kulturalnego i artystycznego społeczności ludzi starszych oraz
niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Siewierz,
• wspieranie działań mających na celu promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych środowiskach, wśród mieszkańców
gminy,
• podejmowanie działań służących ochronie zwierząt i przyrody, edukacja ekologiczna,
propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
• wspomaganie działań skierowanych na rozwój lokalnych społeczności,
• promowanie działań z zakresu nauki, edukacji oraz oświaty i wychowania,
• upowszechnianie turystyki oraz krajoznawstwa,
• wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochronę dóbr
kultury i tradycji.
3. W 2014 roku ogłoszono otwarty konkurs na realizację następujących zadań publicznych:
1) „Organizacja życia kulturalnego i artystycznego społeczności ludzi starszych
i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Siewierz”,

2) „Integracja społeczna oraz organizacja życia kulturalnego i artystycznego niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży - mieszkańców Gminy Siewierz”,
3) „Promowanie i wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji oraz oświaty i wychowania wśród
mieszkańców Gminy Siewierz”,
4) „Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochronę dóbr
kultury i tradycji”,
5) „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego
rozwoju poprzez lekcje pszczelarstwa dla dzieci i młodzieży”.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, 5 organizacji pozarządowych złożyło oferty na
realizację zadań, wymienionych w punktach od 1 do 5. Po przeprowadzonym postępowaniu
konkursowym niżej wymienione organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie na realizację
poszczególnych zadań, w ramach których podjęto szereg ciekawych inicjatyw, skierowanych do
mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz.
I tak:
3.1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego
Siewierz, z siedzibą w Siewierzu, ul. Słowackiego 2 realizował zadanie pn.„Organizacja życia
kulturalnego i artystycznego społeczności ludzi starszych i niepełnosprawnych, mieszkańców
Gminy Siewierz”.
Dofinansowanie wyniosło kwotę 48.500,00 zł, ogólny koszt zadania wyniósł kwotę 125.520,00 zł.
W ramach tych środków zorganizowano szereg ciekawych przedsięwzięć dobrze służących
aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy oraz ożywieniu ich życia.
Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmował następujące działania:
1. 11 wycieczek turystycznych, w których uczestniczyło 486 osób. Wyjazdy zostały
zorganizowane do Warszawy, Inwałdu, Brennej, Wilna, Nałęczowa i Puław, Tarnowskich
Gór i Piekar Śląskich oraz na Jurę Krakowsko-Częstochowską, w Pieniny i Beskidy.
2. Wyjazd do teatru – na spektakl teatralny wyjechało 55. członków koła w Wojkowicach
Kościelnych,
3. Obchody Dnia Matki, w ramach których zorganizowano spektakl teatralny dla
143 uczestników święta,
4. Dzień Rozrywki dla Seniora, z bogatym programem artystycznym i występami rodzimych
artystów (liczba uczestników – 180 osób),
5. Piknik integracyjny w kole w Wojkowicach Kościelnych (liczba uczestników – 40 osób),
6. Spotkania z okazji Dnia Seniora w Siewierzu i Wojkowicach Kościelnych (liczba
uczestników – 355 osób.
Realizacja zadań spowodowała wzrost zainteresowania działalnością związku. Coraz liczniejsza
rzesza osób uczestniczy w organizowanych imprezach i spotkaniach, których liczba systematycznie
wzrasta. W 2014 roku odbyło się ogółem 41 imprez w których wzięło udział łącznie 2.615 osób.
Zakładane cele, a w tym głównie aktywizacja seniorów poprzez stworzenie warunków do
aktywnego spędzania wolnego czasu, poznanie walorów kulturowych i historycznych bliższej
i dalszej okolicy, umożliwienie dostępu do wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych oraz ożywienie
codziennego życia zostały osiągnięte, a efekty – urozmaicona oferta zajęć dla seniorów i liczne
uczestnictwo w wielu przedsięwzięciach wpłynęły pozytywnie na podniesienie standardu życia
i sytuację społeczną tej grupy społecznej w Gminie Siewierz.
3.2. Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc z/s w Siewierzu ul. Słowackiego 2 realizowało
zadanie pn. „Integracja społeczna oraz organizacja życia kulturalnego i artystycznego
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Siewierz”.
Na realizację zadania stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z gminnego budżetu w wysokości
5.000,00 zł, ogólny koszt zadania wyniósł kwotę 7.700,00 zł.

Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmował następujące działania:
1. Wyjazdy na spektakle teatralne do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie
2. Wyjazd do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie na imprezę charytatywną
pn. „Wieczór marzeń”,
3. Organizacja wycieczki do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu,
4. Organizacja pikniku rodzinnego dla podopiecznych i członków stowarzyszenia.
5. Wyjazd do Muzeum Chleba w Radzionkowie,
6. Organizowanie zajęć plastycznych dla osób niepełnosprawnych.
Dzięki realizacji zadania osiągnięto ważne rezultaty. Zmotywowano dzieci do aktywnego spędzania
czasu wolnego, rozwijano ich pasje i zainteresowania, uwrażliwiano na odbiór sztuk teatralnych.
Podopieczni stowarzyszenia mieli bezpośredni kontakt z przyrodą i zwierzętami, a przebywając
w grupie rówieśników nawiązywali nowe znajomości i przyjaźnie. Liczne wyjazdy poza dom
i związane z tym kontakty z nowym otoczeniem pomogły również przezwyciężać bariery
psychofizyczne oraz zacieśniać więzi ze sprawnymi członkami społeczeństwa.
3.3. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z/s w Siewierzu ul. Słowackiego 2
zrealizowało zadanie pn. „Promowanie i wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji oraz
oświaty i wychowania wśród mieszkańców Gminy Siewierz”.
Dofinansowanie ze środków publicznych wyniosło kwotę 23.500,00 zł, ogólny koszt zadania
zamknął się kwotą w wysokości 60.045,00 zł.
Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmował następujące działania:
1. Warsztaty w zakresie obsługi komputera i internetu, warsztaty teatralne i fotograficzne oraz
zajęcia plastyczne.
2. Kursy języków obcych – język angielski, niemiecki i włoski.
3. Zajęcia ruchowe i edukacja zdrowotna – gimnastyka, nordic walking, rowery, joga,
warsztaty taneczne i udział w turnieju sportowym.
4. Nauka i edukacja kulturalna – kawiarenka literacka, wyjazdy do teatrów, wyjazd do
Wrocławia i Koszęcina.
5. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jesień życia wiosna rozwoju”.
6. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Senior XXI w. - aktywny,
otwarty, gotowy na nowe wyzwanie” – lektoraty języka angielskiego, warsztaty stymulujące
pozytywne myślenie, zajęcia komputerowe.
7. Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2013/2014 oraz inauguracja nowego roku
akademickiego 2014/2015.
Celem zadania była poprawa jakości i poziomu życia ludzi starszych poprzez wspieranie ich
aktywności społecznej w dziedzinie nauki, edukacji i oświaty. Cel został osiągnięty poprzez
stworzenie warunków do uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych oraz
zajęciach ruchowych. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mieli możność uczestniczyć w różnych
formach edukacji, aktywności ruchowej oraz w działaniach promujących zdrowy tryb życia.
W efekcie zrealizowanego zadania w różnych formach aktywności uczestniczyło ogółem około
320 osób. Działały warsztaty tematyczne – z nauki obsługi komputera i internetu skorzystało
30 osób, z komputera stale korzystało ok. 90 osób, w warsztatach fotograficznych uczestniczyło
10 słuchaczy, w 20. warsztatach teatralnych uczestniczyło 8 osób, a z zajęć plastycznych
skorzystało 10 osób. Uczono się języków obcych na kursach języka angielskiego niemieckiego
i włoskiego. Odbywały się zajęcia ruchowe i edukacja zdrowotna (gimnastyka, joga, nordic walking
i rowery). W ramach edukacji kulturalnej zorganizowano 3 spotkania kawiarenki literackiej, odbyły
się 2 wyjazdy - do Teatru Rozrywki w Chorzowie i na spektakl w Centrum Kultury w Katowicach
oraz warsztatowy wyjazd do Wrocławia, połączony z udziałem w spektaklu operowym w Hali

Stulecia.
Zakończono również realizację projektów unijnych współfinansowanych
ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
– „Jesień życia, wiosna rozwoju”, w ramach którego zorganizowano warsztaty stymulujące
pamięć i umiejętności psychospołeczne oraz komputerowe,
– „Senior XXI wieku-aktywny, otwarty, gotowy na nowe wyzwania”, w ramach którego
przeprowadzono lektoraty z języka angielskiego, warsztaty stymulujące pozytywne
myślenie i zajęcia komputerowe,
– wprowadzono nowe zajęcia rozwijające zainteresowania słuchaczy, w tym m. in. zajęcia
kulinarne, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.
W zajęciach prowadzonych w ramach realizacji projektów unijnych uczestniczyło ok.150 osób.
Dofinansowanie pozyskane z budżetu gminy umożliwiło kontynuację organizacji wielu
przedsięwzięć z poprzedniego roku akademickiego oraz poszerzenie programu o nowe działania.
Dzięki temu członkowie stowarzyszenia mogli podnosić swoje umiejętności, rozwijać
zainteresowania w wielu dziedzinach oraz uczestniczyć w zajęciach, podnoszących sprawność
fizyczną i umysłową.
3.4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki zrealizowało zadanie pn.
„Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochronę dóbr
kultury i tradycji”. Dofinansowanie wyniosło kwotę 3.000,00 zł. ogólny koszt zadania wyniósł
kwotę 7.570,00 zł.
Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmował następujące działania:
1. Wycieczka autokarowa w Góry Świętokrzyskie dla 32 osób.
2. Wyjazd do Teatru Zagłębia w Sosnowcu dla 40 osób.
3. Wyjazd do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu na występ kabaretu dla 22 osób.
Realizacja zadania pozwoliła na osiągnięcie zakładanych celów, tj. podniesienie wrażliwości
społecznej w dziedzinie „kultury wysokiej” poprzez umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych oraz rozbudzanie zainteresowania turystyką i aktywnym spędzaniem czasu wolnego.
Dodatkowym efektem była również międzypokoleniowa integracja mieszkańców sołectwa oraz
ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu połączone z poznawaniem walorów kulturowych
i historycznych okolic Gór Świętokrzyskich.
3.5. Polski Związek Pszczelarzy w Katowicach Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu
zrealizował zadanie pn.„Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
i zasady zrównoważonego rozwoju poprzez lekcje pszczelarstwa dla dzieci i młodzieży”.
Dofinansowanie wyniosło kwotę 3.500,00 zł, ogólny koszt zadania wyniósł kwotę 3.500,00 zł,
środki zostały wykorzystane w całości, zgodnie z przeznaczeniem.
Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmował następujące działania:
– przeprowadzenie zajęć teoretycznych dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum
w Żelisławicach od kwietnia do czerwca 2014 r.,
– przeprowadzenie zajęć terenowych dla dzieci w pasiece w Żelisławicach w miesiącu
kwietniu 2014 r.,
– Zorganizowanie wystawy pszczelarskiej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Siewierzu w miesiącu maju 2014 r.
Uczestników zajęć uwrażliwiano na potrzebę dbania o czyste środowisko naturalne
i przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. Cele przedsięwzięcia zostały osiągnięte edukacja ekologiczna młodego pokolenia z wykorzystaniem zajęć warsztatowych w terenie
i propagowanie proekologicznych zachowań wpływa pozytywnie na systematyczne podnoszenie
poziomu świadomości społecznej, począwszy od najmłodszego pokolenia, w bardzo ważnej sferze
życia.

4. Ocena realizacji zadań publicznych.
Zadania publiczne, określone w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok były
realizowane przez 5 organizacji pozarządowych, działających na terenie Miasta i Gminy Siewierz.
Organizacje te kontynuowały dotychczasowe kierunki działań oraz podejmowały nowe zadania,
bazując na dotychczasowych doświadczeniach oraz sugestiach uczestników zajęć. Wykazały się
przy tym dużym zaangażowaniem członków stowarzyszeń oraz rzetelnością w działaniach.
Skutkowało to szeregiem ciekawych inicjatyw, które dobrze służyły ożywieniu społecznemu
adresatów programu czyli mieszkańcom Miasta i Gminy Siewierz.
Wszystkie zadania zostały wykonane efektywnie, z uwzględnieniem przyjętych priorytetów
i zgodnie z postanowieniami, zawartymi w umowach. Ogólna kwota dofinansowania z budżetu
gminy dla organizacji uczestniczących w realizacji programu współpracy wyniosła 83.500,00 zł.
Cel główny programu czyli: „umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi oraz podejmowanie działań na rzecz tworzenia i realizowania
rozwiązań, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz” jak
również cele szczegółowe osiągnięto, co znalazło odzwierciedlenie w szczegółowych
sprawozdaniach, złożonych przez wszystkie organizacje, uczestniczące w realizacji programu.
5. Podsumowanie.
Rosnące zainteresowanie ofertami stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy
i stale rozszerzający się krąg beneficjentów działań jest potwierdzeniem zasadności podejmowania
działań, mających na celu kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi, działającymi na terenie gminy Siewierz.
Jak wynika z przedłożonych sprawozdań oraz opinii beneficjentów, wyrażanych również
podczas konsultacji projektów programów współpracy na kolejne lata, współdziałanie to jest
potrzebne i oczekiwane w środowisku lokalnym i dobrze wpisuje się tak w potrzeby jak
i w oczekiwania społeczne. Pozwala aktywizować szeroką rzeszę mieszkańców gminy, korzystać
z ich doświadczenia oraz woli działania na rzecz wspólnego dobra, co w efekcie przynosi wymierne
efekty dla wszystkich zainteresowanych stron.

Sprawozdanie sporządziła:
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z organizacjami pozarządowymi w Gminie Siewierz

