Zarząd Powiatu
w Bielsku Podlaskim

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE ZA 2019 ROK

Bielsk Podlaski 2020 r.
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Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.) Zarząd Powiatu w Bielsku
Podlaskim przedstawia sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Bielskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.
Program współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXII/265/18 Rady Powiatu w Bielsku
Podlaskim z dnia 16 października 2018 roku. Konsultacje projektu programu współpracy na 2019
rok prowadzone były w formie spotkania zorganizowanego w dniu 17 września 2018 roku.
Materiałem wyjściowym do tworzenia projektu programu był dokument powstały na bazie
programu współpracy obowiązującego w 2018 roku.
Celem przeprowadzonych konsultacji było umożliwienie wszystkim zainteresowanym
włączenia się do współtworzenia dokumentu, który regulował w 2019 roku współpracę Powiatu
Bielskiego ze środowiskiem pozarządowym. Dzięki przekazanym opiniom organizacje miały
wpływ na kształt swej współpracy z Powiatem Bielskim. Zaproszenie do wzięcia udziału
w konsultacjach zostało wysłane pismem do wszystkich organizacji pozarządowych działających na
terenie powiatu, ponadto informacja o konsultacjach zamieszczona została na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
Współpraca Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi była realizowana na
dwóch płaszczyznach:
1)

finansowej,

2)

pozafinansowej,

i odbywała się w oparciu o zasady partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej
konkurencji, jawności i pomocniczości.

I.

Współpraca finansowa
Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego w 2019 r. odbywała się w formie wspierania realizacji zadań
publicznych, zapisanych w programie współpracy jako zadania priorytetowe. Lista zadań
priorytetowych na rok 2019 zawierała realizację zadań w zakresie:
a) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) promocja i ochrona zdrowia,
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c) działanie na rzecz kultury,
d) popularyzacja działań z zakresu ochrony środowiska i przyrody,
e) popularyzacja działań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
f) popularyzacja edukacji, oświaty i wychowania,
g) popularyzacja działań z zakresu kultury fizycznej,
h) wspieranie i rozwój turystyki,
i) pomocy społecznej.
Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji, odbywało się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarząd
Powiatu w Bielsku Podlaskim w 2019 r. uchwałą Nr 1/2/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. ogłosił jeden
otwarty konkurs ofert, zorganizowany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach którego wpłynęło 19 ofert na realizację zadań
publicznych w 2019 roku. Ogłoszenie o organizowanym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych zamieszczone było w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
W celu rozpatrzenia i wyboru najlepszych ofert Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim
uchwałą Nr 2/24/19 z dnia 18 stycznia 2019 r. powołał komisję konkursową do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie. Złożone oferty zostały poddane ocenie merytorycznej
i finansowej. Z prac komisji konkursowej sporządzony został protokół w którym komisja wskazała
oferty, na które proponuje udzielenie dotacji oraz ich wysokość. Protokół końcowy wraz
z dokumentacją konkursową komisja przedłożyła Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.
Na realizację zadań w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji
i ochrony zdrowia, działań na rzecz kultury, ochrony środowiska i przyrody, porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli, edukacji, oświaty i wychowania, działań z zakresu kultury fizycznej,
wspieranie rozwoju turystyki i pomocy społecznej Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwałą
Nr 5/41/19 z dnia 21 lutego 2019 r. udzielił dotacji następującym organizacjom pozarządowym
w ogólnej kwocie 36.800 zł:
1)

„Klubowi Amazonki w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. „ Promocja i ochrona zdrowia” –

2.000,00 zł.
2)

Automobilklubowi Podlaskiemu - na zadanie pt: „4. Samochodowy Rajd Bielska

Podlaskiego - runda Samochodowych Mistrzostw Okręgu Białostockiego” – 1.500,00 zł;
3)

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie pt: „Zwyczaje, Obrzędy i Tradycje – Etiudy
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Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych – edycja VII” – 2.500,00 zł;
4)

Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim - na zadanie

pt. „Masaż – najlepszą formą rehabilitacji”– 3.000,00 zł;
5)

Stowarzyszeniu Poetów Ziemi Bielskiej - na zadanie pt: „Bielski almanach poezji 2019”–

1.000,00 zł;
6)

Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku

- na zadanie pt. „Cykl działań integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo
z Powiatu Bielskiego ” - 800, 00 zł;
- na zadanie pt. „Edukacja wolontariuszy osób niewidomych” – 1.000, 00 zł;
7)

Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI” - na zadnie pt:

„Chcemy być bardziej sprawni” – 4.000,00 zł;
8)

Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Regionalny Oddział w Białymstoku

– na zadanie pt: „Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych” – 1.000,00 zł;
9)

Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku

– na zadanie pt: „Jesienią życia pisane” –1.500,00;
– na zadanie pt: „Podróże kształcą i wzbogacają życie Seniora” – 1.000,00 zł;
10)

Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w

Bielsku Podlaskim
- na zadanie pt. „Pielęgnowanie tradycji regionalnej poprzez zorganizowanie powiatowych
obchodów Dnia Osób Starszych” – 1.000,00 zł;
- na zadanie pt. „Impreza plenarna „Seniorada i integracja pokoleń” – 1.500,00 zł;
11)

Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu:

- na zadanie pt. ”Organizacja zawodów sportowych dla szkół w powiecie bielskim” - 2.000,00 zł;
- na zadanie pt. „Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół o Puchar Starosty - 2.000,00 zł;
12)

Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,SZANSA” w Bielsku Podlaskim - na

zadanie pt: „Spartakiada – zawody sportowe” – 2.000,00 zł;
13)

„Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom

Potrzebującym Wsparcia:
- na zadanie pt: „X Konkurs Tańca „Baw się i tańcz” – 1.000,00 zł;
- na zadanie pt: VI Konkurs plastyczny „Piękna Nasza Polska Cała” – 1.000,00 zł;
14)

Stowarzyszeniu Kuźnia Łubin - na zadanie pt: „Bierni dziś, aktywni jutro ”- 1.000,00 zł;

15)

Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka” - na zadanie pt: „Międzynarodowy festiwal

teatralny WERTEP – Wertepowe strony świata” – 1.500,00 zł;
16)

Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca ,,Wasiloczki” - na zadanie pt: „Półwieku
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z piosenką białoruską”– 1.300,00 zł;
17)

Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - na zadanie pt. „Prolog – V Dni

Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego”– 2.000,00 zł;
18)

Klubowi Tenisa Stołowego - na zadanie pt. „Organizacja występów zawodników Klubu

Tenisa Stołowego w turniejach i zawodach sportowych” – 1.200,00 zł;
W wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert, zostały podpisane umowy z organizacjami
pozarządowymi na realizację powyższych zadań publicznych.
Wszystkie organizacje z którymi podpisano umowy po zakończeniu ich realizacji złożyły
sprawozdania końcowe, które zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim.
Powierzono również w trybie konkursowym Fundacji Honeste Vivere, ul. Amałowicza-Tatara
7, 04-474 Warszawa, realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanego na terenie Powiatu
Bielskiego” wraz z przyznaniem dotacji w kwocie 64.020,00 zł. Poradnictwo prawne prowadzone
było przez adwokatów, radców prawnych oraz doradcę obywatelskiego. Poza świadczeniem
nieodpłatnych porad prawnych Fundacja przeprowadziła szkolenia w formie warsztatów dla
uczniów ostatniego rocznika szkół średnich dla których organem prowadzącym jest Powiat Bielski.
W ramach promocji zadania zostały opracowane oraz rozpowszechnione ulotki, plakaty i broszury
informujące mieszkańców powiatu o możliwości i zasadach uzyskania nieodpłatnych porad
prawnych, a także zamieszczono stosowne informacje w Internecie i mediach społecznościowych.
Pozwoliło to na pełniejsze wykonanie przez Powiat Bielski zadań ustawowych z zakresu edukacji
prawnej, w szczególności poprzez działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości
prawnej społeczeństwa.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż w 2019r.
organizacjom pozarządowym w oparciu o Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r., ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielono dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych na zadania dotyczące:
 dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego organizacjom pozarządowym,
 dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.
Polskiemu Związkowi

Niewidomych Okręg Podlaski, działającemu na rzecz osób

niepełnosprawnych w Bielsku Podlaskim, wypłacono dofinansowanie z zakresu sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na kwotę 2.000,00 („Wycieczka jednodniowa wokół
Wigier”).

Stowarzyszeniu

Pomocy

Osobom
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Niepełnosprawnym

„Szansa”

wypłacono

dofinansowanie z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na kwotę
1.000,00 zł (Spotkanie opłatkowo- mikołajkowe).
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” wypłacono dofinansowanie
w kwocie 4.000,00 zł do sprzęu rehabilitacyjnego
Organizacja pozarządowa, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, prowadząca Warsztat Terapii
Zajęciowej na terenie Powiatu Bielskiego otrzymała dofinansowanie kosztów działania warsztatów
terapii zajęciowej ze środków PFRON w kwocie 965.120,00 zł. oraz 96.512,00 ze środków Powiatu
Bielskiego.

II.

Współpraca pozafinansowa
W ramach współpracy pozafinansowej podjęto następujące działania:

–

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim

w utworzonej

zakładce

przeznaczonej

dla

organizacji

pozarządowych

pn.

„Współpraca

z organizacjami pozarządowymi”, zamieszczano wszelkie informacje dotyczące III sektora, które
mogą być pomocne organizacjom pozarządowym. Zamieszczano w niej m.in. ogłoszenia
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, ich rozstrzygnięcia, informacje
o prowadzonych konsultacjach, terminy składania wniosków i obowiązujące formularze, wykaz
organizacji pozarządowych i klubów sportowych działających na terenie Powiatu Bielskiego,
informacje o pozyskiwaniu z innych źródeł dodatkowych środków finansowych na realizacje zadań
statutowych organizacji pozarządowych, informacje o objętych patronatem starosty imprezach
z udziałem podopiecznych tychże organizacji oraz o szkoleniach i warsztatach dla organizacji,
–

przedstawiciele organizacji pozarządowych brali udział w opracowywaniu rocznego

programu współpracy,
–

w miarę zgłaszanego zainteresowania i potrzeb udzielano porad podmiotom, które

przystępowały do konkursu ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie prawidłowego
przygotowywania oraz rozliczania otrzymanej dotacji,
–

udostępniano organizacjom pozarządowym materiały związane z konkursem ofert na

realizacje zadań publicznych,
–

umożliwiono udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej oraz

informowano o możliwości udziału w posiedzeniach komisji i na sesjach Rady Powiatu w Bielsku
Podlaskim w sprawach dotyczących zakresu działalności organizacji pozarządowych,
–

promowano

działalność

organizacji

pozarządowych

poprzez

zamieszczenie

lub

przekazywanie na wniosek organizacji informacji dotyczących zadań realizowanych przez

6

organizacje pozarządowe na stronie internetowej Powiatu Bielskiego,
–

działał zespół o charakterze inicjatywnym – Powiatowy Zespół ds Organizacji Obchodów

Świąt i Rocznic Patriotycznych, złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
przedstawicieli Starostwa Powiatowego.,
–

udzielano

nieodpłatnej

pomocy

prawnej

oraz

zwiększania

świadomości

prawnej

społeczeństwa.
II Liceum Ogólnokształcące im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim w roku
2019 prowadziła szereg działań społecznych i charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego oraz
współpracowała z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego.
Wolontariuszki szkoły organizowały imprezy okolicznościowe w Zespole Szkół
Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.
W szkole mieścił się miejski sztab organizacyjny WOŚP, a uczniowie Liceum byli
aktywnymi wolontariuszami Orkiestry.
Wielu z uczniów aktywnie uczestniczyło w Świątecznych Zbiórkach Żywności,
organizowanych przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej i Caritas.
Szkoła współpracowała z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, w skład
zespołu „Żemerwa” działającego przy Stowarzyszeniu wchodzą uczniowie Liceum.
Natomiast młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku
Podlaskim w roku 2019 uczestniczyła w:
1. zbiórce pieniędzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
2. kiermaszach i w zbiórce pieniędzy na leczenie dla chorej bielszczanki Emilii Walendziak,
3. zbiórce żywności Caritas Diecezji Drohiczyńskiej „Tak, pomagam”,
4. zbiórce żywności Caritas Diecezji Drohiczyńskiej „Kromka chleba dla sąsiada”,
5. kiermaszu pocztówek i plam wielkanocnych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej,
6. organizacji i przebiegu półkolonii parafialnych „Wakacyjny Fun” przy bielskiej Bazylice,
7. zbiórce karmy dla psów ze schroniska Ciapek w Hajnówce,
8. zbiórce rzeczy pielęgnacyjnych dla pacjentów szpitala w Bielsku Podlaskim,
9. w warsztatach wolontariackich „Na JANusza do nieba”,
10. uczniowie z okazji Dnia Praw Dziecka przygotowali przedstawienie połączone z czytaniem
bajek w Przedszkolu Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Bielsku Podlaskim,
11. zorganizowaniu Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich w formie
przedstawienia i prezentacji w Bibliotece Miejskiej,
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12. koncercie o tematyce profilaktycznej „Znajdź pomysł na siebie” –zespół Full Power Spirit,
we współpracy z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski,
13. festynie przy parafii pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim z okazji
„Wspomnienia Świętego Stanisława Kostki”.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w 2019 r. współpracował ze
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "SZANSA" w Bielsku Podlaskim

-

zawarto jedna umowę w sprawie organizacji jednego miejsca stażu. Stowarzyszenie otrzymało
dofinansowanie ze środków PFRON.
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim współpracował ze
Stowarzyszeniem TPD Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Małe Marzenia” oraz Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska
Podlaskie.
Szkoła użycza organizacjom miejsce lokalowe celem spotkań osób stowarzyszonych oraz
jest siedzibą zarządu, na adres którego dostarczana jest korespondencja. W/w organizacje wspierają
szkołę w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych wynikających z planu
pracy szkoły.
We współpracy z Kołem TPD zrealizowano w 2019 r. następujące zadania:
1.

Dofinansowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych- 8.000,00 zł

2.

Wyjazd do Białegostoku na spektakl „Ach, jak cudowna jest Panama”- 330 zł

3.

Akcję charytatywna „Milion swingów dla autyzmu”- zakup pomocy - 627,78 zł

4.

Wycieczkę z okazji Mikołajek do kina Helios w Białymstoku- 200 zł

5.

Zakupiono pomoce dydaktyczne i doposażono świetlicę szkolną - 1.358,93 zł

We współpracy z Stowarzyszeniem „Małe Marzenia” zrealizowano następujące projekty:
1.

Turniej edukacyjny „Zachować pamięć. Polska Niepodległa. Tu mieszkamy-Bielsk Podlaski

znamy”- 1.500 zł
2.

X Konkurs Tańca „Baw się i tańcz”- 1.000,00 zł

3.

VI Konkurs plastyczny „Piękna nasza Polska cała”- 1.000,00 zł
We współpracy ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Podlaskie prowadzone były

treningi zawodników Olimpiad Specjalnych sekcji sportowej „Atletoskoczki” przy Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. W/w stowarzyszenie pokryło koszty zatrudnienia trenera
w wysokości 1.300,00 zł.
W sumie w roku 2019 pozyskaliśmy na rzecz szkoły kwotę w wysokości 15.316,71 zł.
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Ponadto placówka współpracuje z kołem wolontariatu przy Liceum Ogólnokształcącym im.
B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, który wspiera szkołę w organizacji uroczystości
wynikających z planu pracy szkoły, pozyskuje pomoc rzeczową.
Dyrekcja oraz młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
współpracowała w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi:
1.

Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Bielsku Podlaskim – w zakresie

popularyzacji działań z zakresu kultury fizycznej - współorganizowanie i udział w imprezach
sportowo – rekreacyjnych
2.

Polskim Czerwonym Krzyżem – w zakresie promocji i ochrony zdrowia, czynny udział

młodzieży w zbiórce krwi i osocza
3.

Stowarzyszeniem Banku Żywności Suwałki – Białystok – w zakresie pomocy osobom

najuboższym – udział młodzieży w świątecznych zbiórkach żywności
4.

Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości Popularyzacja edukacji, oświaty i wychowania –

udział w projekcie „Dzień Przedsiębiorczości” przygotowującym młodzież do świadomego wyboru
drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej
5.

Towarzystwem Nasz Dom w zakresie pomocy dzieciom wychowującym się poza rodziną –

zbiórka pieniędzy w akcji „Góra grosza”
6.

Klaster Budowlany Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku -

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w branży budowlanej, rozszerzenie zakresu
współpracy z pracodawcami
7.

Ośrodkiem Dawców Szpiku przy regionalnym Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa

w Białymstoku - Akcje int. dotycząca przeszczepów, promocja i ochrona zdrowia – udział
młodzieży w zbiórce krwi i osocza
8.

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - Pomoc najuboższym, udział w zbiórce żywności, stypendia

dla uczniów
9.

Fundacją Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej - Udział w kweście na cmentarzu, z których

dochód przeznaczony jest na renowację zabytkowych nagrobków
10.

Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku - Realizacja programów

profilaktycznych
11.

Fundacją Unitalent - Udział w projekcie „Nie święci garnki lepią”, „Zadziw Mikołaja czyli

zaprezentuj się na 100%”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim po przeprowadzeniu badania
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ankietowego w 2017 r. mającego na celu rozpoznanie potrzeb organizacji i przedmiotów
wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003. o działalności pożytku publicznego w 2020
roku kontynuuje podjętą już w 2019 roku współpracę w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej w formie konsultacji i porad.
W 2019 roku Zespół Szkół Nr 4 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku
Podlaskim w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi podejmował następujące
działania:
1. Współpraca z Towarzystwem Nasz Dom – udział w akcji Góra Grosza (styczeń 2019)
2. Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rozwoju i Integracji Dzieci,
Młodzieży

i

Dorosłych

„Nikoletia”

–

zrealizowane

warsztaty

umiejętności

interpersonalnych i społecznych dla młodzieży naszej szkoły (styczeń 2019)
3. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Podlaskie Kukułki” – realizacja zimowiska dla młodzieży
„Nie ma nudy!” (zajęcia taneczne i profilaktyczne), współorganizowanie koncertów
zespołu.
4. Współpraca z Fundacja Dzieciom – Wspólnota „Zdążyć z Pomocą” – zbiórka nakrętek
na rzecz Nikoli Jurskiej – akcja „Wkręć się dla Nikoli”.
5. Współpraca z Fundacją Grupy Unibep Unitalent – systematyczne zajęcia
z zainteresowaną młodzieżą; udział uczniów w spotkaniu z Janem Melą, udział
w podsumowaniu projektu.
6. Współpraca

z

Fundacja

Młodzieżowej

Przedsiębiorczości

–

realizacja

Dnia

Przedsiębiorczości
7. Współpraca z Domem Dziecka w Białowieży – pomoc materialna (paczki świąteczne dla
podopiecznych), spotkanie uczniów z wychowankami.
8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska – projekt Razem dla Edukacji –
nawiązanie współpracy ze szkołą na Ukrainie, w której prowadzona jest nauka języka
polskiego; wizyta studyjna nauczycieli z Ukrainy, zorganizowano wycieczkę młodzieży
i nauczycieli do miejsc związanych z historią Polski.
9. Współpraca z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – program „Podaruj dziecku skrzydła” –
program długoterminowej pomocy uczniom – pomoc finansowa na zakup przyborów
i podręczników szkolnych; zbiórki żywności.
10. Współpraca z Bankiem Żywności Suwałki – Białystok – zbiórki żywności (wielkanocne,
bożonarodzeniowe)
11. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku – zajęcia profilaktyczne dla młodzieży
(grudzień 2019)
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12. Współpraca z Fundacją Wyrwani z niewoli – Koncert profilaktyczny dla młodzieży szkolnej
(listopad 2019)
13. Współpraca z parafiami na terenie Bielska Podlaskiego – udział uczniów
w realizacji imprez, koncertów
14. Podlaskie Forum Doradztwa Kariery – współpraca w ramach realizowanego projektu
„Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”
15. BFKK – współpraca w ramach projektu „Dobry zawód – Fajne Życie”
16. Współpraca z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach – organizacja
na terenie szkoły etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji, pomocniczości i jawności. Działania podjęte w 2019 r. przez
Powiat Bielski przyczyniły się do realizacji celów określonych w Programie Współpracy Powiatu
Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 r.

Anatol Grzegorz Tymiński
Naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury i Ochrony Zdrowia
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