Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Gminy Krosno Odrzańskie
z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

I. Wstęp
Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z poźn. zm.)
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia
każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu j.s.t. sprawozdanie
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Przedstawione

sprawozdanie

jest

dokumentem

podsumowującym

kolejny rok

współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
Współpraca, mająca charakter finansowy i pozafinansowy, odbywała się w oparciu
o

pięć

podstawowych

zasad

–

pomocniczości,

suwerenności

stron,

partnerstwa,

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Wszelkie

działania

podejmowane

w

zakresie

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi zawarte zostały w Programie współpracy Gminy Krosno Odrzańskie
z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 (uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r.).
Głównym celem współpracy była poprawa jakości usług publicznych poprzez włączenie
do ich realizacji organizacji pozarządowych w szczególności poprzez:
1)

zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców miasta;

2)

podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych;

3)

umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

4)

wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;

5)

poprawę

jakości

życia

poprzez

pełniejsze

zaspokojenie

potrzeb

społecznych

mieszkańców.
II. Tworzenie programu współpracy
Program na rok 2013 określał główne założenia współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi.

Między

innymi

wskazywał

priorytetowe

zadania

publiczne

przy

wykonywaniu, których współpraca ta powinna być realizowana, ustalał tryb finansowania
zadań w przypadku ich realizacji przez wskazane podmioty, określał szczegółowe cele,
zasady oraz formy współpracy z podmiotami III sektora działającymi na rzecz mieszkańców
Gminy Krosno Odrzańskie. Prace nad projektem programu na rok 2013 rozpoczęły się
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we wrześniu 2012 r. W dniu 02 października 2012 r. zostało zorganizowane spotkanie
konsultacyjne, na które zaproszono organizacje pozarządowe z terenu gminy Krosno
Odrzańskie. Ogłoszenie o rozpoczętych konsultacjach wraz z projektem programu
współpracy

zostało

umieszczone

na

stronie

internetowej

www.krosnoodrzanskie.pl,

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz przesłane drogą pocztową. Sprawozdanie
z

przeprowadzonych

konsultacji

zostało

umieszczone

na

stronie

internetowej

www.krosnoodrzanskie.pl, na stronie BIP, a wyniki konsultacji przedstawiono w uzasadnieniu
projektu uchwały.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 został uchwalony
w dniu 12 listopada 2012 r.
III. Zlecanie
organizacjom
zadań
Gminy
wspieranie realizacji zadań publicznych

Krosno

Odrzańskie

poprzez

Głównym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych
były otwarte konkursy ofert. W ramach pierwszego wsparto zdania publiczne z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które obejmowały:
 wsparcie działalności wielosekcyjnego klubu sportowego w Krośnie Odrzańskim,
 wsparcie działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki siatkowej
w Krośnie Odrzańskim,
 wsparcie działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej
w Wężyskach,
 wsparcie działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej
w Osiecznicy,
 wsparcie działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej
w Starym Raduszcu,
 wsparcie działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej
w Czarnowie,
 wsparcie działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej
w Radnicy,
 wsparcie działalności klubu jeździeckiego w Gostchorzu.
W ramach konkursu ofert przyjęto do realizacji zadania dotyczące:
 działalności wielosekcyjnego klubu sportowego w Krośnie Odrzańskim – dofinansowanie
otrzymał Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim na kwotę 123.000,00 zł.,
 działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w Krośnie Odrzańskim w zakresie piłki
siatkowej – dofinansowanie otrzymał Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie
Odrzańskim na kwotę 14.000,00 zł.,
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 działalności

jednosekcyjnego

klubu

sportowego

w

zakresie

piłki

nożnej

w Wężyskach – dofinansowano Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń” w Wężyskach
na kwotę 9.500,00 zł,
 działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiecznicy –
dofinansowano Klub Piłki Nożnej „TRAMP – KARP” Osiecznica na kwotę 14.000,00 zł.,


działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w Starym Raduszcu w zakresie piłki
nożnej – dofinansowanie otrzymał Klub Sportowy Kruszywo Stary Raduszec na kwotę
9.500,00 zł,

 działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej w Czarnowie –
dofinansowano Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Czarnowie na kwotę 7.500,00 zł,
 działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej w Radnicy –
dofinansowano Klub Sportowy „ODRA – DORAMEX” w Radnicy na kwotę 7.500,00 zł,
 działalności klubu jeździeckiego w Gostchorzu - dofinansowanie otrzymał Jeździecki Klub
Sportowy Gostchorze na kwotę 5.000,00 zł.
Drugi konkurs obejmował zadania z zakresu:
 ochrony i promocji zdrowia, dotyczący organizacji różnych form wypoczynku letniego
z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej, organizację imprez z zakresu turystyki oraz
rekreacyjno-sportowych oraz prowadzenie świetlić środowiskowych,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w ramach którego wsparto organizację
kulturalnych i rozrywkowych imprez dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej,
 rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

Dofinansowano zadania z zakresu:
a) ochrony i promocji zdrowia, w ramach którego dotacje celowe przyznano:
 Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Cztery żywioły
czyli życie, aktywność, wiedza i inspiracje - superbezpieczni” - 9.120,00 zł,
 Oddziałowi Wojskowemu PTTK w Krośnie Odrzańskim na zadania
 pn. „Obóz rekreacyjno – sportowy (dwubój rowerowo - kajakowy)” – 1.300,00 zł,
 X Wędrowny Obóz Młodzieżowy – Lato na rowerze „Poznajemy uroki kulturowe
i krajoznawcze Pojezierza Sławskiego” - 2.386,00 zł,
 XXIX Wielokonkurencyjne Zawody Turystyczne „Jesień – 2013” – 500,00 zł,
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 Lubuskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze na
zadanie pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z elementami profilaktyki
przeciwalkoholowej” – 10.050,00 zł,
 Miejskiemu

Klubowi

Sportowemu

„Tęcza”

w

Krośnie

Odrzańskim

na

zadanie

pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki
przeciwalkoholowej” - 9.744,00 zł,
 Krośnieńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Krośnie Odrzańskim na
zadanie pn. „Na dobry początek wakacji” - 6.000,00 zł (organizacja zrezygnowała
z przyjęcia dotacji),
 Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu w Zielonej Górze na zadanie pn. Kolonie letnie
z

profilaktyką

przeciwuzależnieniową

z

cyklu

„Kraina

100

–

milowego

lasu”

z wykorzystaniem elementów programu uspołeczniania dzieci i młodzieży w Łebie” 11.400,00 zł,
 Lubuskiemu Stowarzyszeniu Aktywizacji Młodzieży na zadanie pn. „Razem zdrowo
i sportowo” - 1.000,00 zł,
 Stowarzyszeniu „Raduszczanka” w Starym Raduszcu na zadanie pn. „Profilaktyka
przeciwalkoholowa w Gminie Krosno Odrzańskie poprzez propagowanie zdrowego stylu
życia, sportu i rekreacji oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu” - 2.000,00 zł,
 Stowarzyszeniu „SUBSIDIUM” Brzózka 23 na zadanie pn. „Mogę inaczej” – program
profilaktyczno – psychoedukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych - 2.000,00 zł,
 Stowarzyszeniu Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim na
zadanie pn. „Krośnieńskie Święto rowerów” - 3.500,00 zł,
 Zielonogórskiemu Klubowi Fantastyki Ad Astra w Zielonej Górze na zadanie pn.
„Profilaktyka prozdrowotna w Gminie Krosno Odrzańskie poprzez propagowanie
alternatywnych form spędzania wolnego czasu – organizacja imprezy „Fantastyczna
Sarbia” - 1.000,00 zł,
 Fabryce Aktywności Młodych Gorzów Wlkp. na zadanie pn. „Lubuskie Miasteczko
Aktywności Młodych” - 1.000,00 zł,
 Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze na zadanie pn.
„Prowadzenie i utrzymanie świetlicy środowiskowej” - 5.000,00 zł,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w ramach którego

dofinansowano

zadania pn.:
 „Festyn z okazji Flisu Odrzańskiego” na kwotę 2.500,00 zł. zrealizowane przez
Stowarzyszenie „Skarpa Gostchorze”,
 „Wakacyjna nuda z Młodym Krosnem” na kwotę 3.000,00 zł realizowane przez
Stowarzyszenie Młode Krosno w Krośnie Odrzańskim,
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 „Wehikuł czasu” na kwotę 1.500,00 zł realizowane przez Stowarzyszenie „SUBSIDIUM”
w Brzózce,
c) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej, w ramach
którego wsparto zadanie pn. „Dziś potrzebujemy – jutro pomożemy”, realizowane przez
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Zarząd Główny Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej
w Gorzowie Wlkp. Kwota udzielonej dotacji 2.000,00 zł,
d) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością wsparto zadanie pn.
„Zmieniamy życie – zmieniamy świat” Działalność na rzecz rehabilitacji społecznej,
aktywizacji w rożnych dziedzinach życia społecznego oraz integracji społecznej osób
niepełnosprawnych”, realizowane przez Stowarzyszenie „Wzgórze nadziei” w Krośnie
Odrzańskim. Kwota dotacji 1.059,97 zł.
W

ramach

zadania

podtrzymywania

i

upowszechniania

tradycji

narodowej,

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
żadna organizacja nie złożyła oferty.

W trzecim konkursie wsparto zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj.
 działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w Krośnie Odrzańskim w zakresie piłki
siatkowej – dofinansowanie otrzymał Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie
Odrzańskim na kwotę 14.000,00 zł.,
 działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej w Wężyskach –
dofinansowano

Ludowy

Zespół

Sportowy

„Pogoń”

w

Wężyskach

na

kwotę

9.500,00 zł.,
 działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiecznicy –
dofinansowano

Klub

Piłki

Nożnej

„TRAMP

–

KARP”

Osiecznica

na

kwotę

14.000,00 zł.,
 działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w Starym Raduszcu w zakresie piłki
nożnej

–

dofinansowanie

otrzymał

Klub

Sportowy

Kruszywo

Stary

Raduszec

na kwotę 7.500,00 zł.,
 działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej w Czarnowie –
dofinansowano Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Czarnowie na kwotę 9.500,00 zł.,
 działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej w Radnicy –
dofinansowano

Klub

Sportowy

„ODRA

–

DORAMEX”

w

Radnicy

na

kwotę

7.500,00 zł.
W roku 2013 złożono 42 oferty, z czego 8 nie otrzymało dofinansowania w wyniku braku
środków lub nie spełnienia formalnych i/lub merytorycznych kryteriów oceny zawartych
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w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych. Jeden oferent zrezygnował z realizacji
zadania. W związku z powyższym przyznano dotacje 34 ofertom, natomiast

podpisano

umowy na realizację 33 zadań.
Organizacje składały również oferty z własnej inicjatywy w trybie pozakonkursowym,
zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 – tekst jednolity z późn. zm.).
W powyższym trybie dofinansowano zadania pięciu organizacjom pozarządowym
na łączną kwotę 15.000,00 zł w tym:
 „Udział w otwartych Mistrzostwach Europy IMAF w sztukach walki” na kwotę 1.500,00 zł.
Zadanie zrealizowane było przez Klub Sportowy Ju Jitsu SATORI w Krośnie Odrzańskim,
 „Na TROPie historii” na kwotę 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowane było przez Związek
Harcerstwa Polskiego Chorągwi Ziemi Lubuskiej, Hufiec Słubice,
 „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin, których występują
problemy alkoholowe” na kwotę 5.000,00 zł. Zadanie realizował Siatkarski Klub Sportowy
„Tęcza” w Krośnie Odrzańskim,
 „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują
problemy alkoholowe” na kwotę 3,500,00 zł. Zadanie realizowane było przez Siatkarski
Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim.
Wykaz dotacji przyznanych przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego w ramach
ogłoszonych konkursów i trybu pozakonkursowego przedstawia tabela nr 1.
Tabela 1. Wykaz dotacji przyznanych w wyniku konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2013 r. oraz trybu pozakonkursowego.
L.p.
1.

2.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Miejski Klub Sportowy „Tęcza” Organizacja zawodów sportowych oraz
w Krośnie Odrzańskim
działalności szkoleniowej w zakresie piłki
nożnej, tenisa stołowego oraz brydża
sportowego
Siatkarski
Klub
Sportowy Działalność
jednosekcyjnego
klubu
„Tęcza”
w Krośnie sportowego w Krośnie Odrzańskim w
Odrzańskim
zakresie piłki siatkowej

Kwota dotacji
123.000,00 zł

14.000,00 zł

3.

Ludowy
Zespół
Sportowy Przygotowanie
oraz
„Pogoń” w Wężyskach
w rozgrywkach ligowych

drużyn

9.500,00 zł

4.

Klub Piłki Nożnej „TRAMP – Udział drużyny seniorów w rozgrywkach
KARP” Osiecznica
klasy „O” i juniorów młodszych w terenowej
lidze juniorów młodszych

14.000,00 zł

5.

Klub Sportowy Kruszywo

Udział

w

rozgrywkach

udział

ligowych

Klubu

9.500,00 zł
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Sportowego „Kruszywo Stary Raduszec”

Stary Raduszec

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Udział LKS Czarni w Czarnowie w
w Czarnowie
rozgrywkach klasy B – Lubuskiego Związku
Piłki Nożnej
Klub
Sportowy „ODRA
– Udział w rozgrywkach ligowych Klubu
DORAMEX”
Sportowego „ODRA – DORAMEX”

7.500,00 zł

8.

Jeździecki Klub Sportowy
Gostchorzu

5.000,00 zł

9.

Siatkarski
Klub
„Tęcza”
Odrzańskim
Ludowy
Zespół
Sportowy
„Pogoń” w Wężyskach
Klub Piłki Nożnej „TRAMP –
KARP” Osiecznica

14.000,00 zł

6.

7.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

w Działalność szkoleniowa w zakresie jazdy
konnej w Gostchorzu, w tym udział w
zawodach sportowych
Sportowy Działalność
jednosekcyjnego
klubu
w Krośnie sportowego w zakresie piłki siatkowej

Przygotowanie
i
udział
drużyn
w rozgrywkach ligowych
Udział drużyny seniorów w rozgrywkach
klasy „O” i juniorów młodszych w terenowej
lidze juniorów młodszych
Klub Sportowy Kruszywo
Udział w rozgrywkach ligowych Klubu
Stary Raduszec
Sportowego „Kruszywo Stary Raduszec”
Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Udział LKS Czarni w Czarnowie w
w Czarnowie
rozgrywkach
Klub
Sportowy „ODRA
– Udział w rozgrywkach ligowych Klubu
DORAMEX RADNICA”
Sportowego
„ODRA
–
DORAMEX
RADNICA”
Razem:
Ochrona i promocja zdrowia
Chorągiew Ziemi Lubuskiej
„Cztery żywioły czyli życie, aktywność,
Zawiązku Harcerstwa Polskiego wiedza i inspiracje - superbezpieczni”
w Zielonej Górze
Oddział Wojskowy PTTK w „Obóz rekreacyjno – sportowy (dwubój
Krośnie Odrzańskim
rowerowo - kajakowy)”
Lubuski
Oddział
Okręgowy „Organizacja wypoczynku letniego dla
Polskiego Czerwonego Krzyża dzieci
z
elementami
profilaktyki
w Zielonej Górze
przeciwalkoholowej”
Miejski Klub Sportowy „Tęcza” w Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
Krośnie Odrzańskim
i młodzieży z elementami profilaktyki
przeciwalkoholowej”
Krośnieńskie
Stowarzyszenie „Na dobry początek wakacji”
Pomocy
Dzieciom
i
Młodzieży
w
Krośnie
Odrzańskim
Polskie
Towarzystwo Kolonie
letnie
z
profilaktyką
Krajoznawcze w Zielonej Górze przeciwuzależnieniową z cyklu „Kraina 100
– milowego lasu” z wykorzystaniem
elementów programu uspołeczniania dzieci
i młodzieży w Łebie”
Oddział Wojskowy PTTK w X Wędrowny Obóz Młodzieżowy – Lato na
Krośnie Odrzańskim
rowerze „Poznajemy uroki kulturowe i
krajoznawcze Pojezierza Sławskiego”
Oddział Wojskowy PTTK w
XXIX
Wielokonkurencyjne
Zawody
Krośnie Odrzańskim
Turystyczne „Jesień – 2013”
Lubuskie
Stowarzyszenie „Razem zdrowo i sportowo”
Aktywizacji Młodzieży w Zielonej

7.500,00 zł

9.500,00 zł
14.000,00 zł
7.500,00 zł
9.500,00 zł
7.500,00 zł
252.000,00 zł
9.120,00 zł
1.300,00 zł
10.050,00 zł
9.744,00 zł
6.000,00 zł

11.400,00 zł

2.386,00 zł
500,00 zł
1.000,00 zł
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Górze
Stowarzyszenie
„Raduszczanka”
Raduszcu

„Profilaktyka
przeciwalkoholowa
w
Starym w Gminie Krosno Odrzańskie poprzez
propagowanie zdrowego stylu życia, sportu
i rekreacji oraz aktywnych form spędzania
wolnego czasu”
Stowarzyszenie „SUBSIDIUM” „Mogę inaczej” – program profilaktyczno –
Brzózka 23
psychoedukacyjny dla młodzieży szkół
gimnazjalnych
Stowarzyszenie
Krośnieński „Krośnieńskie Święto rowerów”
Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Krośnie Odrzańskim
Zielonogórski Klub Fantastyki „Profilaktyka prozdrowotna w Gminie
Ad Astra w Zielonej Górze
Krosno Odrzańskie poprzez propagowanie
alternatywnych form spędzania wolnego
czasu – organizacja imprezy „Fantastyczna
Sarbia”
Fabryka Aktywności Młodych „Lubuskie Miasteczko Aktywności Młodych”
Gorzów Wlkp.

2.000,00 zł

Akcja
Katolicka
Diecezji „Prowadzenie i utrzymanie świetlicy
Zielonogórsko – Gorzowskiej w środowiskowej”
Zielonej Górze

5.000,00 zł

Razem:

2.000,00 zł
3.500,00 zł
1.000,00 zł

1.000,00 zł

66.000,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
30.
31.
32.

33.

2.500,00 zł
Stowarzyszenie „Skarpa
„Festyn z okazji Flisu Odrzańskiego”
Gostchorze” w Gostchorzu
3.000,00 zł
Stowarzyszenie Młode Krosno w „Wakacyjna nuda z Młodym Krosnem”
Krośnie Odrzańskim
1.500,00 zł
Stowarzyszenie „SUBSIDIUM” „Wehikuł czasu”
w Brzózce
Razem:
7.000,00 zł
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób a także działalność charytatywnej
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji
Zielonogórsko – Gorzowskiej w
Gorzowie Wlkp.

„Dziś potrzebujemy – jutro pomożemy”

Razem:
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością
34.

Stowarzyszenie „Wzgórze
nadziei”
w Krośnie Odrzańskim

„Zmieniamy życie – zmieniamy świat”
Działalność
na
rzecz
rehabilitacji
społecznej,
aktywizacji
w
rożnych
dziedzinach życia społecznego oraz
integracji
społecznej
osób
niepełnosprawnych”
Razem:
Ogółem

2.000,00 zł

2.000,00 zł
1.059,97 zł

1.059,97 zł
328.059,97 zł

Ogółem dofinansowano zadania na łączną kwotę 337.059,97 zł.

8

IV. Współpraca pozafinansowa
Współpracę pozafinansową realizowano poprzez:


pomoc przy organizacji spotkań i uroczystości,



umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miasta informacji o prowadzonych
działaniach i akcjach podejmowanych przez stowarzyszenia,



wsparcie przy redagowaniu i przepisywaniu pism, biuletynów, dyplomów, zaproszeń,



wykonywanie usług ksero,



udostępnianie Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego w Urzędzie Miasta (w tym:
Towarzystwu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Krośnieńskiemu Uniwersytetowi
Trzeciego Wieku, Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, Stowarzyszeniu
Diabetyków, Klubom Sportowym).

Wsparcie finansowe i organizacyjne przy organizowaniu spotkań i uroczystości:


zakup frotek z nadrukiem promocyjnym na nadgarstek oraz promocja Gminy Krosno
Odrzańskie przez Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim na kwotę
1 441,44 zł,



zakup pucharu na turniej halowy organizowany przez Siatkarski Klubu Sportowy
„Tęcza” na kwotę 70,00 zł,



zakup tortów dla sztabów WOŚP na kwotę 385,03 zł ,



zakup torcików na spotkanie noworoczne Burmistrza z UTW i TMZK na kwotę
175,01 zł,



na organizowany przez sołectwa Wężyska i Czarnowo turniej tenisa stołowego
ufundowano puchary na kwotę 124,00 zł,



na

organizowane

przez

Honorowych

Dawców

Krwi

spotkanie

noworoczne

ufundowano tort na kwotę 176,28 zł,


na organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży bal
charytatywny ufundowano tort na kwotę 101,23 zł,



dla Lubuskiego Związku Brydża Sportowego ufundowano nagrodę - odkurzacz na
kwotę 300,00 zł,



na organizowane przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zawody strzeleckie
zakupiono nagrody na kwotę 300,00 zł,



na organizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej turniej strzelecki
zakupiono puchary na kwotę 142,00 zł,



sfinansowano nocleg drużyny karate „Jaguar”, uczestniczącej w zawodach. Koszt
noclegu wyniósł 500,01 zł,
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na organizowane przez Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
plenerowe zakończenie roku sfinansowano wynajęcie autokaru na kwotę 310,00 zł,



Towarzystwu Turystycznemu CHAPACZ w Zielonej Górze na organizowany spływ
kajakowy osób niepełnosprawnych ufundowano puchar o wartości 225,80 zł,



z okazji XX - lecia działalności Stowarzyszenia Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
ufundowano tort okolicznościowy na kwotę 401,72 zł,



zlecono usługę promocji w ramach programu Działaj Lokalnie Fundacji Collegium
Polonicum w Słubicach na kwotę 2.999,99 zł,



zlecono usługę promocji Gminy Krosno Odrzańskie Siatkarskiemu Klubowi
Sportowemu „Tęcza”, podczas turnieju piłki siatkowej na kwotę 1.250,00 zł,



z okazji obchodów Dnia Honorowego Dawcy Krwi ufundowano tort Honorowym
Dawcom Krwi na kwotę 104,72 zł,



z okazji obchodów Dnia Seniora organizowanego przez Związek Emerytów
i Rencistów zakupiono ciasto na kwotę 299,65 zł.

3. Przekazywanie materiałów promocyjnych:


PTTK Gliwice (podsekcja Krosno Odrzańskie) - upominki na Rajd Rowerowy,



Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku – konferencja,



Stowarzyszenie SUBSIDIUM Brzózka - nagrody dla aktywnych,



Klub sportowy „Czarni” Czarnowo - 10-lecie klubu,



Skarpa Gostchorze - Flis Odrzański,



Oddział Wojskowy PTTK - konferencja,



Stowarzyszenie SUBSIDIUM Brzózka - Dzień Dziecka,



TMZK – Turniej Strzelecki,



Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku – Krośnieńskie Święto
Rowerów.

4. Inne formy współpracy prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie
Odrzańskim:
1) umowa o współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej
Górze w ramach której:
 prowadzano w Ośrodku Pomocy Społecznej w okresie 01.03.2013 r. – 31.12.2013 r.
punktu bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych,
 pokryto koszty czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
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 udzielano okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
do którego osoba uprawniona posiadała tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie był
użytkowany przez inne osoby,
 dostosowywano lokal lub budynek mieszkalny dla potrzeb osoby pokrzywdzonej
przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa,
 finansowano przejazd środkami komunikacji publicznej lub pokryto koszty transportu
związane z uzyskiwaniem świadczeń koniecznych osobie pokrzywdzonej przestępstwem.
Powyższe działania finansowane były z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach umowy zawartej pomiędzy Lubuskim
Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet BABA a Ministerstwem Sprawiedliwości.
W ramach powyższych działań Ośrodek Pomocy Społecznej:
 nieodpłatne udostępnił pomieszczenie na potrzeby dyżurów specjalistów,
 przeprowadził akcję informacyjną w lokalnym środowisku na temat możliwości
skorzystania z pomocy,
 wyznaczył wolontariusza spośród pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej pełniącego
nadzór nad punktem porad,
2) współpraca ze Stowarzyszeniem SUBSIDIUM z siedzibą w Brzózce poprzez nieodpłatne
użyczenie pomieszczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej do prowadzenia punktu
konsultacyjnego i porad prawnych w okresie 01.05.2013 r. – 30.09.2013 r.,
3) współpraca ze Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Zielonej
Górze poprzez wsparcie osób niepełnosprawnych przez Biuro Doradztwa i Kariery w celu
aktywizacji zawodowej.
Do zadań Ośrodka należało:
 pomoc w procesie rekrutacji uczestników,
 udostępnienie pomieszczenia do organizacji spotkania z potencjalnymi uczestnikami
projektu.
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