
Informacja z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski             
za 2016r. 

  
Działalność organizacji pozarządowych reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.                        

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, zm. poz. 
1948, zm. z 2017r., poz. 573).  Zgodnie z ustawą, działalnością pożytku publicznego jest 
działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań 
publicznych. „Organizacje pozarządowe” ustawa definiuje jako osoby prawne lub jednostki 
nie posiadające osobowości prawnej, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, 
utworzone na podstawie przepisów ustaw i nie działające w celu osiągnięcia zysku - w tym 
fundacje  i stowarzyszenia.  
Zgodnie z art. 4 ustawy sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie m.in. pomocy 
społecznej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, upowszechniania                      
i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji.  

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje organy 
administracji publicznej do współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wcześniej 
wspomnianych zadań publicznych. Ustawa określa również formy tej współpracy. Organy 
administracji publicznej mogą zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań 
publicznych:  w formie powierzania wykonywania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji               

na finansowanie ich realizacji,   lub w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 
ich realizacji.  

Ponadto współpraca organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych odbywać 
się powinna poprzez:  wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań,  konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych                

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 
Współpraca ta z mocy ustawy odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

W celu ułatwienia kontaktów samorządu lokalnego, mieszkańców z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie gminy Lewin Brzeski, Zarządzeniem Nr 11/2005 
Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2005r. został utworzony wykaz organizacji 
pozarządowych. Zamieszczenie organizacji w wykazie jest dobrowolne i następuje na 
pisemny wniosek zainteresowanej organizacji. Na dzień dzisiejszy w wykazie mamy 
zamieszczonych 21 organizacji pozarządowych. 

 
Z organizacjami tymi gmina współpracuje poprzez zapraszanie ich do konsultacji przy 

projektowaniu rocznego programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany 
rok. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku następowała poprzez zlecanie 
realizacji określonych zadań w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, w trybie 
otwartych konkursów ofert, w formie wspierania realizacji zadań publicznych oraz poprzez 
przyjmowanie wniosków organizacji w trybie art. 19a uopp. 

 



W załączeniu informacje organizacji, które odpowiedziały na prośbę przedłożenia 
materiałów odnośnie swojej działalności oraz wykaz organizacji wpisanych do naszego 
wykazu. 

                                                                                                              
 
                                                                                            
                                                                                                                  Przedkłada 
 
 

                                                                                                                         Burmistrz 
                                                                                                                        
                                                                                                                       Artur Kotara 
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Informacja z działalności Stowarzyszenia Miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą                     
w Skorogoszczy za 2016r. 

 Zgodnie z celami Stowarzyszenia, wynikającymi ze statutu, zajmujemy się rozwojem 
turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie mieszkańcom wyjazdów, wycieczek, 
poprzez  organizowanie rajdów rowerowych i pieszych, wytyczanie tras turystycznych, 
organizowanie spotkań tematycznych. Opiekujemy się na terenie naszej gminy Drogami św. 
Jakuba – Via Regia i Droga Nyska. Działamy w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej poprzez  organizowanie imprez sportowych, spotkań mających na celu 
promowanie wśród mieszkańców zdrowego stylu życia, ochrony i promocji zdrowia. Chcemy 
także wzbudzić w mieszkańcach zamiłowanie do kultury dzięki organizowaniu wyjazdów do 
teatru, operetki i kina. Pragniemy dodać, że działalność Stowarzyszenia prowadzona jest ze 
składek i wpłat własnych naszych członków.  

Do ważniejszych przedsięwzięć w 2016r. zaliczamy zamieszczone w harmonogramie 
imprezy i wyjazdy. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie z Powiatu Brzeskiego na realizację 
zadania publicznego: „Zajęcia ruchowe w wodzie wraz z elementami nauki pływania  jako 
forma prowadzenia zdrowego stylu życia” . 
Po zakończonej, 3 letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej we wrześniu 2016r. odbyło 
się walne zebranie członków i ponowne wybory władz Stowarzyszenia. 

 
HARMONOGRAM IMPREZ I WYJAZDÓW W 2016 R. : 

 
31 stycznia Spotkanie opłatkowe  

23 luty Wyjazd do Teatru Polskiego we Wrocławiu  na komedię  
„Małe zbrodnie małżeńskie” 

12 marca Wyjazd wraz z Towarzystwem Przyjaciół i Rozwoju Kultury w Dobrzeniu 
Wielkim na Drogę Krzyżową do Borek Wielkich i Olesna  

24 kwietnia Wycieczka rowerowa: Chróścina – Narok – Borkowice – Skorogoszcz 

15 maja Wycieczka rowerowa na nabożeństwo majowe do Przeczy z okazji 
20 rocznicy  a wybudowania kapliczki Matki Bożej 

 
16 lipiec Wycieczka rowerowa do Osieka Grodkowskiego na grób Śp. Ks. Józefa 

Szczotki 

15 sierpnia Wycieczka rowerowa do Mikolina połączone ze zwiedzaniem zabytków 
miejscowości i spotkaniem przy muzyce  

01-02 
październik Wycieczka w Bieszczady  

6 listopada Piesze przejście Drogą św. Jakuba ze Skorogoszczy do Mikolina 
 
 



Ponadto jako Stowarzyszenie, 09.09.2016r. braliśmy udział imprezie plenerowej 
organizowanej przez Centrum Dialogu Obywatelskiego, promując nasze Stowarzyszenie, 
Skorogoszcz i Drogi św. Jakuba.  

 
 

Informacja z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych 
„Pomóżmy Im” za 2016r.  

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim 
powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych w roku 1998. 
Jest organizacją pozarządową, pożytku publicznego, która utrzymuje się ze składek, darowizn 
i dotacji. Także  pozyskujemy środki finansowe poprzez składanie wniosków na realizacje 
projektów  w drodze konkursu ogłaszane przez  jednostki samorządu terytorialnego,  różne 
instytucje i fundacje.  Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy w szeroko 
rozumianej rehabilitacji osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.  
Praca Zarządu Stowarzyszenia polega na społecznym wykonywaniu swoich obowiązków            
i z tego tytułu nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.  
Przychody z działalności statutowej  Stowarzyszenia w 2016r. zamknęły się kwotą 812.409,21 
zł natomiast koszty działalności  w okresie sprawozdawczym wyniosły 778.642,08 zł.  
W okresie sprawozdawczym  Stowarzyszenie zatrudniało  17  pracowników.  
     
Przychody Stowarzyszenia wynoszą:            
 
1. Składki członkowskie                    -    3 710,00   
2.  Darowizny                      -  38.949,99 
3.  1% podatku          -  62.701,88 
 w tym -  wskazania imienne 43.241,08zł  
             - cele statutowe Stowarzyszenia 19.460,80 zł.    
4. Odsetki od lokat terminowych                     -      502,40 
5. Składki na wycieczkę                                           -    1.501,00 
                                                 ------------------------------------------------------- 
                                                                                    Razem :       107.365,27         
 
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 
1. dofinansowane PFRON zadanie  celowe   -   172 996,92                                                            
 
2. dofinansowanie działalność WTZ    -    444 333,00       
   - PFRON      399.900,00                    
   - Starostwo Powiatowe   44.433,00    
 
3. Dotacje  Gmina Lewin Brzeski         -     15.000,00      
 
4. Dofinansowanie PUP Brzeg                                             -     16.301,84     
 
5. Usługi odpłatne                                                                -        2.145,00             
6. Turniej Piłki Nożnej                                                         -     15.165,00 
   - ROPS  15 165,00  
                    
 7.Festyn Lewińskie Spotkania                                             -     15.000,00        
    - Zarząd Województwa  10.000,00 
    - Fundacja Aktywni w Regionie 5.000,00       



  8. Zwiększanie dostępności Gmina Lewin Brzeski  -       6.000,00   
             
  9.  Pozostałe                                                                       
     -   Dotacja Starostwo (zakup sprzętu)                               -        5.000,00        
     -   Dotacja na zakup środka trwałego(otrzymana              -      13.102,18  
         w 2013 roku na zakup Busa, ale zgodnie z zasadami 
         księgowości jest rozliczana przez okres 5 lat  
         równolegle z odpisem  amortyzacji )  
                                                                        --------------------------------------------  
                Razem przychody z działalności  statutowej                705.043,94  
                                                          ----------------------------------------------------- 
                             
                                       Ogółem przychody                             812.409,21                            
                                            
Koszty Stowarzyszenia wynoszą:      
 1.Zajęcia integracyjne opiekuńczo-wychowawcze              -    15.424,17            
  - środki gminy -15.000,00 
 - środki SPiON –  424,17  
2.Zadanie celowe PFRON                                                -  181.737,69   
 - środki PFRON – 172.996,92 
 - środki SPiON –      8.740,77       
3.Koszty WTZ:      -   489.466,66      
  - dopłata SPiON(w tym amortyzacja 24 828,84)  – 45 133,66 
  - Koszty PFRON  - 399.900,00                    
  Koszty Starostwa -  44.433,00      
4.Koszty projektów  Turniej Piłki Nożnej -                                                  -  15.592,68  koszty ROPS – 15.165,00zł  koszty SPiON – 427,68zł. 
-  Festyn Lewińskie Spotkania                                                 –   15.966,48 
 - koszty ROPS –  10.000,00  
            - koszty Aktywni w Regionie 5.000,00 
 - koszty SPiON –    966,48  
5. Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych          -      6.484,23       
    - Gmina Lewin Brzeski 6.000,00    
    - SPiON                                 484,23 
6. Mikołajki    -   SPiON                                                      -            37,39        
7. Wycieczki                                        -       4.916,00    
8. Rehabilitacja   -  zakup sprzętu                                      -     10.727,32         
2.    - koszty Starostwo  5.000,00     - koszty SPiON   –  5.727,32                        
       -                
 9. Wydatki rehabilitacyjne pokryte z 1%   -     26.772,37   
10. Pozostałe koszty administracyjne                                   -       8.976,08   
11. koszty działalności statutowej odpłatnej                         -       2.541,01 
      __________________        
    Razem        778.642,08 
Przychody     -     812.409,21                             
Koszty      -     778.642,08     
 
Wynik finansowy za rok 2016 wynosi -      33.767,13 
 
Fundusz Wycieczkowy za 2016 rok 



Stan na początek roku  -   3.644,66 
Przychody                    -      614,00 
Wykorzystanie             -      607,06 
----------------------------------------------------- 
Stan na koniec                3.651,60  
Stan gotówki: 
Rachunek bankowy podstawowy Łosiów           65.878,34  zł 
Rachunek bankowy podstawowy Oława            61.061,53 zł 
Rachunek bankowy – lokata                               52.638,50 zł 
 
Rachunki bankowe  - subkonta                           50.210,68 zł 
Rachunek funduszu wycieczkowego                    3.651,60 zł 
Gotówka w kasie                                                     333,83 zł 
a. Razem :                                                   233.774,48 zł  
 
 Stowarzyszenie od stycznia 2000r. do nadal prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla 25 
uczestników. Koszt działalności WTZ w 2016r  wyniósł 489.466,66 zł.  w tym:  384.900,00 
zł.- fundusze PFRON, 42.766,66 zł.- Starostwo Powiatowe Brzeg. Pozostała kwota 28.810,74 
zł.- to fundusze Stowarzyszenia.  
Od 2001r. prowadzimy zadanie celowe „PARTNER”, obecnie pod nazwą „PFRON - 
Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych”. Realizacja tego programu skierowana jest 
do wszystkich osób niepełnosprawnych nie mogących z różnych przyczyn brać udziału              
w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych w WTZ. Umowa na wyżej wymienione zadanie 
finansowana jest w 95% przez PFRON i corocznie negocjowana. Każdego roku składamy 
bardzo obszerne wnioski oraz sprawozdania,  uzasadniające celowość dalszej realizacji 
zadania. Realizacja tego projektu pozwoliła nam na powołanie  Zespołu  Wczesnej 
Interwencji, którego zadaniem  jest zorganizowanie systemu wielospecjalistycznej opieki 
 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Praca zespołu w którego skład 
wchodzą;  pedagog,  fizjoterapeuta, psycholog i logopeda skoncentrowana jest na 
organizowaniu wszelkich form pomocy terapeutycznej nakierowanej na dziecko i jago 
rodzinę. Z uwagi na to, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że objęcie opieką małego 
dziecka w okresie jego intensywnego rozwoju wymaga szczególnej troski i staranności                 
a jedynym środowiskiem, które może zapewnić mu najlepsze warunki rozwoju jest rodzina. 
Dlatego też jest ona  wraz z dzieckiem w kręgu naszych terapeutycznych zainteresowań. 
Musimy jako społeczeństwo zdawać sobie sprawę z faktu, że wczesne wykrycie 
niepełnosprawności czy zaburzeń rozwojowych i rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego 
daje dziecku szanse na normalizację procesu rozwojowego i ograniczenie deficytów. 
Wielospecjalistyczna opieka nad dzieckiem i jego rodziną prowadzona w ramach Zespołu 
Wczesnej Interwencji pozwala na:  
- poznanie dziecka i wszystkich jego możliwości rozwojowych 
- zapoznanie się z warunkami i relacjami rodzinnymi w jakich dziecko się rozwija 
- prowadzić wielokierunkową rehabilitację i stymulacje rozwojową 
- wyznaczyć indywidualny Plan Działania i Stymulacji Rozwoju 
- w zależności od potrzeb włączyć do terapii odpowiednich specjalistów 
- daje rodzicom możliwość korzystania z zajęć rehabilitacyjnych „na miejscu”, co jest bardzo 
ważne ze względów ekonomicznych, tym bardziej, że nasz rejon w większości zamieszkują 
ludzie o niskich dochodach. 
W  2016r.  z programu tego skorzystało łącznie 50  osób  w tym 25 dzieci  niepełnosprawnych 
 na ogólną kwotę 181.737,69zł.  w tym 172.996,92 zł.- środki PFRON,  8.740,77 zł.- środki 
własne Stowarzyszenia. Realizacja zadania celowego PEFRON została bardzo mocno 
zbiurokratyzowana poprzez wprowadzenie bardzo szczegółowych kart zajęć rehabilitacyjnych 



a tym samym składanych sprawozdań, co w znacznym stopniu absorbuje duże siły i środki na 
tworzeniu i wypełnianiu „papierków”.  
Od 1998r. prowadzimy „zajęcia integracyjne”, obecnie  projekt ten nosi nazwę  „zajęcia 
integracyjne opiekuńczo-wychowawcze”.   Program ten nakierowany jest do młodzieży oraz 
dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i szkolnym.   Dzieci mają zajęcia                
z pedagogiem, korzystają z rehabilitacji ruchowej, logopedycznej i w miarę potrzeb z porad 
psychologa. W okresie sprawozdawczym z tego projektu korzystało 21 niepełnosprawnych 
dzieci. Zajęcia „integracyjne opiekuńczo- wychowawcze” współfinansowane były przez 
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim –15.000,00 zł. oraz środki własne – 424,17 zł.   łączny 
koszt zadania  - 15.424,17 zł.  
Dzięki prawidłowym nawykom  zdobytym podczas często długoletniej rehabilitacji  
podopieczni nasi, chętnie uczestniczą w organizowanych przez Stowarzyszenie  imprezach 
integracyjnych.  
Oczywiście zdobywają w nich laury, rywalizując również z osobami pełnosprawnymi. Takie 
sytuacje wpływają bardzo pozytywnie na każde dziecko czy osobę dorosłą.  Bez względu na 
stan zdrowia podnoszą jego samoocenę, wzmacniają wiarę we własne możliwości.  
Oprócz zadań typowo rehabilitacyjnych, organizujemy między innymi takie imprezy jak:  
Dzień Dziecka, „Mikołajki”, wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy do teatru, kina,  
zawody sportowe, integracyjny  konkurs wiedzy,  warsztaty wyjazdowe.  
W tym zakresie w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie organizowało następujące 
projekty: 
Dnia 29 czerwca 2016 r. na rynku w Lewinie Brzeskim  Stowarzyszenie zorganizowało 
imprezę integracyjną  pn. "Lewińskie Spotkania-Festiwal Sztuki Osób Niepełnosprawnych”. 
 W wydarzeniu udział wzięło ok. 300 osób niepełnosprawnych oraz opiekunowie, zaproszeni 
goście, społeczność lokalna. Na festiwal sztuki przyjechali do nas uczestnicy między innymi  
z Wałbrzycha, Wrocławia, Trzebnicy oraz z województwa opolskiego.  Głównym celem 
imprezy była integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, poprzez 
włączanie ich do pełnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym oraz promowanie 
twórczości osób niepełnosprawnych.     
Honorowy patronat nad festiwalem pełnił Wojewoda Opolski pan Adrian Czubak, Marszałek 
Województwa Opolskiego Andrzej Buła, oraz Burmistrz Lewina Brzeskiego pan Artur 
Kotara.   Współorganizatorem festiwalu był Warsztat Terapii Zajęciowej nasza jednostka 
organizacyjna. W realizacji tego projektu pomagali nam również pracownicy Domu Kultury.    
Projekt był finansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego ze środków 
PFRON – 10.000,00 zł. Fundacja Grupy Górażdże „Aktywni w Regionie”- 5.000,00zł. udział 
finansowy Stowarzyszenia  to 966,48 zł. 
Wszystkie zespoły startujące w naszych  konkursach i zawodach, tradycyjnie już  otrzymały 
bardzo cenne nagrody rzeczowe. Nagrodzone  zostały drużyny  a  nagrodę indywidualną 
otrzymał każdy z uczestników.   
29 września 2016 r. Stowarzyszenie zorganizowało Wojewódzki Integracyjny Turniej Piłki 
Nożnej Osób Niepełnosprawnych, na Stadionie KS „Olimpia” w Lewinie Brzeskim,               
w którym wzięło udział 15 drużyn  z województwa opolskiego. Koszt zadania to 15.592,68 zł. 
W tym 15.165,00zł- ROPS Opole, 427,68zł- środki własne Stowarzyszenia. Nad w/w 
projektami patronaty medialne sprawowane były przez: TVP oddział regionalny w Opolu, 
Radio Opole, Radio DOXA, oraz Nowa Trybuna Opolska. 
Natomiast 10 listopada ubiegłego roku Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd  na spektakl 
Teatru Muzycznego „Roma” z Warszawy pt. „Ale Musicale” granego w Hali Stulecia we 
Wrocławiu. W spektaklu tym prezentowane były fragmenty największych światowych 
Musicali. Koszt zadania to 4.916,00 zł w całości z budżetu Stowarzyszenia. 
Po raz kolejny Stowarzyszenie zorganizowało imprezę okolicznościową „Mikołajki” a paczki 
dla  czterdziestu dzieci ufundował  pan Jarosław Potoczny. Na ten cel Stowarzyszenie wydało 
tylko 37,39 zł.  
W 2016 r. na konto Stowarzyszenia wpłynęła  kwota 62.701,88 zł  z tzw. 1% podatku, w tym 
43.241,08 zł. ze wskazaniem celu szczegółowego, na indywidualne  konta osób 



niepełnosprawnych. Pozostała kwota 19.460,80 zł.  zebrana została na działalność statutową 
Stowarzyszenia.  
Zwrócono wydatki na cele rehabilitacyjne, pochodzące ze zbiórki 1% z indywidualnych kont 
w kwocie 26.772,37 zł.  Natomiast ze zbiórki 1%  na cele statutowe w 2016r. Stowarzyszenie 
dofinansowywało zakup sprzętu rehabilitacyjnego takiego jak: pole magnetyczne- (Magner 
Plus, kwotę 3600,00 zł.),  ultradźwięki - Sonaris S z głowicą ( kwotę 390,00 zł ), czujniki do 
EEG oraz innego drobniejszego sprzętu stanowiącego uzupełnienie wyeksploatowanych 
jednostek lub podzespołów - kwotę  142,19 zł. Do realizacji zadania PFRON na 
wynagrodzenia dopłaciliśmy z zebranych funduszy 1% kwotę 8404,18 zł. 
Z innych większych wydatków należy tutaj wymienić zakup drukarki za 861 zł, dwóch  
komputerów za ok. 6000,00 zł oraz przeprowadzenie remontu pomieszczeń WTZ. 
Remont pomieszczeń WTZ wyniósł 8.000,00zł. W tym 2.000,00 zł - gmina Lewin Brzeski 
pozostała kwota to pieniądze Stowarzyszenia. 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie  kontrolowane było przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną. Kontrolowane były warunki sanitarne panujące                          
w pomieszczeniach Stowarzyszenia. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych naruszeń. 
Nie wydano żadnych doraźnych zaleceń, uwag, wniosków.    
Mamy świadomość, że nie wszystko co byśmy chcieli, albo czego oczekiwali od nas nasi 
członkowie zostało zrealizowane. Wynikało to często z przyczyn niezależnych od nas po 
prostu ze zwykłej fizycznej niemożności.  Jako organizacja pozarządowa pełnimy wobec 
społeczeństwa rolę służebną, starając się pomóc wszystkim, których sami znajdziemy albo 
którzy o tą pomoc do nas się zwrócą. Ale na pewno, trzeba do nas przyjść ponieważ my nie 
jesteśmy wstanie dotrzeć do każdego który takiej pomocy potrzebuje. 
Chcielibyśmy podkreślić, że w 2016r. i w minionych latach bardzo dobrze ocenia się 
współpracę  Zarządu Stowarzyszenia  z Burmistrzem Lewina Brzeskiego, Zarządem Powiatu 
Brzeskiego, Dyrekcją i pracownikami  PFRON oddziału w Opolu, Dyrektorem PCPR            
w Brzegu,  za co składamy  im wszystkim serdeczne podziękowanie. Oczywiście, największe 
podziękowania należą się naszym od lat wiernym, bezinteresownym darczyńcom, między 
innymi, takim jak pan Jarosław Potoczny, pani Małgorzata Jagiełło, Cementownia „Odra”      
w Opolu, i wielu innym, wszystkich nie sposób wymienić. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim ludziom dobrego serca za przekazywane wsparcie finansowe           
i rzeczowe. Bez tej pomocy nasza działalność byłaby nieporównywalnie mniejsza.  
Stowarzyszenie od 31marca 2004r. posiada status organizacji pożytku publicznego nr. KRS – 
0000031294. 



 
Informacja z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpicus”  

z Łosiowa za 2016r. 
 Uczniowski Klub Sportowy „Olimpicus” działa przy Publicznej Szkole Podstawowej od 1996 

roku. Głównym zadaniem klubu jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych na terenie Łosiowa i okolic. 
W minionym roku klub był organizatorem i współorganizatorem następujących imprez 
sportowych: 
I.23.01.2016 r. I Zimowy Turniej Piłki Nożnej w którym uczestniczyły drużyny z Lewina 
Brzeskiego, Starowic i Łosiowa. 

 II. 06.03.2016 r. XVII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Lewina Brzeskiego       
w którym udział wzięło ponad 70 osób. 

 III. 06.05.2016 r. Obchody 20-lecia UKS „Olimpicus” wraz z IV Biegiem Olimpijskim           
w którym udział wzięło blisko 300 osób. 



 IV. 01.06.2017 r. - XI Dzień Dziecka na sportowo dla wszystkich uczniów szkoły 
podstawowej w Łosiowie. 

 V. 11.11.2016 r. Dzień Niepodległości – Święto Radości. Turniej Piłki Nożnej Halowej oraz 
potyczki klasowe – udział wzięło blisko 100 osób. 



 VI. 26.11.2016 r. II Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w którym wystartowało 63 
dzieci. 

 Sukcesy sportowe uczniów z Łosiowa w 2016 roku. 
1. I miejsce w drużynowych Mistrzostwach Województwa w tenisie stołowym dziewcząt 

oraz XVII miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych  Klaudia Świderska, 
Karolina Antoszczyszyn). 

2. II miejsce w indywidualnych  Mistrzostwach Województwa w tenisie stołowym 
dziewcząt (Klaudia Świderska). 

3. III miejsce w  drużynowych Mistrzostwach Województwa w tenisie stołowym chłopców      
(Radosław Chruń, Dominik Chyrzyński, Tymoteusz Kulczycki). 

4. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w mini piłce siatkowej chłopców. 



5. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym drużynowo dziewcząt. 
6. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym drużynowo chłopców. 
7. II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w mini piłce siatkowej dziewcząt. 
8. III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w mini piłce nożnej dziewcząt. 
9. III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w mini piłce nożnej chłopców. 

10. III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w mini piłce ręcznej dziewcząt. 
 
 

Informacja z działalności Towarzystwa Rozwoju Lokalnego „Zielony Most”                               
w Skorogoszczy za 2016r.  

Towarzystwo Rozwoju Lokalnego "Zielony Most" powstało w lipcu 2007 r. Organizacja 
skupia członków-mieszkańców Skorogoszczy i Chróściny. Głównym statutowym celem 
stowarzyszenia jest aktywizowanie  i integrowanie lokalnego środowiska, wspieranie rozwoju   
Skorogoszczy i Chróściny.  

W 2016 r. TRL „Zielony Most” w Skorogoszczy organizowało i współorganizowało 
kilka przedsięwzięć. Tradycyjnie jak co roku w czerwcu zorganizowaliśmy „Noc 
Świętojańską”.Tym razem z okazji 70-lecia OSP Skorogoszcz wspólnie ze strażakami  
przygotowaliśmy to wydarzenie. Impreza na trwałe wpisuję się w kalendarz lokalnych 
wydarzeń kulturalnych.  Kolejnym cyklicznym projektem, wraz z parafią św. Jakuba 
Apostoła, było  zorganizowanie 24 lipca Festynu Jakubowego, jest to  impreza integrująca 
całą naszą parafię i przybyłych gości.  17 września odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa 
pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią”  organizatorami imprezy byli: 
Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” w Skrogoszczy, Filia Biblioteki Publicznej 
w Skorogoszczy oraz Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim. Podczas imprezy 
w tematykę początków państwowości polskiej i chrztu Polski wprowadziła nas grupa 
rekonstrukcji historycznych z Poznania. Impreza była możliwa do realizacji min. dzięki 
pozyskanym środkom ze Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz sponsorom . W listopadzie 
2016r., za dotychczasowe zaangażowanie naszych członków w organizacje imprezy, 
zostaliśmy we Wrocławiu wyróżnieni przez Narodowy Instytut Dziedzictwa podczas 
uroczystej gali  podsumowującej EDD 2016.                                                                                                          
 11 listopada mieszkańcy Skorogoszczy wraz z przybyłymi gośćmi uczcili obchody 
kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości.  Z tej okazji odbyło się nabożeństwo, 
inscenizacja o Św. Marcinie, występy artystyczny przygotowane przez dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Skorogoszczy.  Wszystko odbyło się przy ognisku z rogalikami 
Marcinowymi i innym poczęstunkiem. Mieszkańcy i goście wspólnie integrowali się przy 
śpiewie patriotycznych i biesiadnych pieśni i piosenek.   W minionym roku w naszej sali 
szkoleniowej odbywały się warsztaty rękodzieła dla naszych pań, spotkania w ramach 
projektu dla seniorów „60+”  a strażacy prowadzili tu zebrania szkoleniowe.  TRL „Zielony 
Most” nadal utrzymuje swoją stronę internetową (www.skorogoszcz.pl), którą prowadzi 
wolontariusz.  
  

Informacja z działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych               
za 2016r.                                                            

                               
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lewinie Brzeskim jest stowarzyszeniem 
kultury fizycznej, posiadający statut organizacji pożytku publicznego, w skład którego 
wchodzą kluby sportowe LZS z miasta i gminy Lewin Brzeski, a mianowicie:  LZS „Olimpia” Lewin Brzeski LZS „Pogoń” Łosiów LZS Skorogoszcz LZS Golczowice LZS „Błękitni” Przecza 
oraz 



GZ LZS Lewin Brzeski w zakresie administracyjnym 
Zadaniem GZ LZS i skupionych w nim klubów sportowych  jest rozwój kultury 

fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (trampkarze i juniorzy) oraz osób dorosłych 
(seniorzy) na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski w sekcji piłka nożna, promowanie miasta 
i gminy w osiągnięciach sportowych oraz utrzymanie obiektów sportowych i nadzór nad 
obiektami. 

Poszczególne kluby sportowe od m-ca stycznia do marca 2016r oraz m-c lipiec 
prowadziły zajęcia przygotowawcze do sezonu wiosennego i jesiennego w hali sportowej 
(Brzeg, Lewin Brzeski, Skorogoszcz oraz na klubowych boiskach sportowych),    W okresie 
tym rozgrywano mecze sparingowe- łącznie 28 spotkań. W przerwie wiosennej i jesiennej 
prowadzono drobne remonty na obiektach sportowych (renowację boisk, naprawa ławek, 
koszenia terenów zielonych, cięcie żywopłotów,  konserwację sprzętu sportowego, 
modernizacja trybun, malowanie pomieszczeń socjalnych itp) 

Baza sportowa : LZS „Olimpia” Lewin Brzeski 
 Obiekt sportowy posiadający boisko główne trawiaste 110x65 z dwoma łapaczami 
 wyposażone w trybuny obustronne z siedziskami plastykowanymi. Łącznie 550 miejsc 
 w tym trybuna dla gości  z 120 miejscami do siedzenia, raz boisko treningowe 
 wybudowane  ramach projektów z Brzeskiej Wsi  Historycznej o  wymiarach 
 56x26mm ,podłoże trawiaste wyposażone w oświetlenie elektryczne oraz 
 łapaczami za bramkami,  ogrodzone. Obiekt posiada budynek socjalny  murowany  z 
 tarasem widokowym, Na parterze wyposażony w dwie szatnie z  natryskami i WC, 
 pomieszczeniem dla sędziów z natryskiem i WC,  3-ma  pomieszczeniami  -
 magazyny sprzętu oraz pomieszczeniem technicznym oraz salą. Na  piętrze 
 budynek posiada trzy pomieszczenia administracyjne , kuchnię, WC oraz salę  wraz 
 z balkonem widokowym. Ponadto obiekt posiada osobne pomieszczenie  gospodarcze. 
 Część socjalna wymaga przeprowadzenia remontu.  Przy boisku  głównym 
 umieszczone są dwa boksy  dla piłkarzy.  Ponadto klub posiada tablicę  świetlną do 
 wyników meczów. Klub posiada kosiarkę samojezdną, walec, podkosiarkę 
 żyłkową , nożyce do żywopłotu. W roku 2016 rozegrano 118  mecze. Klub 
 prowadzi zajęcia na obiekcie 5 razy w tygodniu (treningi drużyn- seniorów, juniorów 
          i trampkarzy)  LZS „Pogoń Łosiów           
 Obiekt sportowy wyposażony w boisko główne oraz boisko treningowe trawiaste 
 Boisko główne posiada piłkochwyty oraz trybuny jednostronne wyposażone                   
 w siedziska plastykowe 252 miejsca Budynek socjalny murowany parterowy. 
 Wyposażony w szatnie, natryski oraz WC Pomieszczenia administracyjne i techniczne 
 oraz salę. Oddzielne pomieszczenia dla sędziów. Ponadto klub posiada boisko do piłki 
 siatkowej i koszykówki, kort tenisowy,2 stanowiska do tenisa stołowego, szachy(duże) 
 3 stoły do gry w szachy. Klub posiada kosiarkę samojezdną, podkosiarkę żyłkową. 
 Obiekt w całości ogrodzony. W roku 2016 rozegrano 78 meczów.(seniorzy, juniorzy  
 i młodziki. LZS Skorogoszcz 
  Obiekt sportowy umieszczony w Parku przy ul. Słowackiego. Boisko główne 
 trawiaste. Po obustronach boiska jest umieszczonych 60 ławek  drewnianych.  Przy 
 boisku  znajduje się pomieszczenie magazynowe, służące jako magazyn sprzętu  i 
 szatnia dla   gospodarzy. Brak jest szatni dla gości i sędziów.  W roku 2016 
 rozegrano 61  meczy. Obiekt ogrodzony od strony ulicy. Ponadto klub prowadzi 
 sekcję podnoszenia ciężarów, która rozegrała 7 turniejów w tym Turniej o Puchar 
 Burmistrza.  LZS Golczowice 
  Obiekt sportowy wyposażony w boisko główne trawiaste nie ogrodzony. Wyposażony 
 w 50 miejsc siedzących -ławki drewniane, Dwa boksy dla zawodników. Przy boisku 
 znajduje się budynek murowany socjalny, w którym znajdują się 2 pomieszczenia 



 socjalne-szatnie, pokój dla sędziów, pomieszczenie socjalne oraz magazyn 
 gospodarczy.  WC  W roku 2016 rozegrano 32  mecze  (seniorzy) W roku 2016 klub 
 dokonał renowacji boiska, mecze wyjazdowe rozgrywał na boisku w Mikolinie. LZS „Błękitni Przecza 

Obiekt sportowy częściowo ogrodzone. Posiada boisko główne trawiaste Wyposażone 
w energię elektryczną oraz dwa piłkochwyty za bramkami. Boisko posiada 2 boksy 
dla zawodników oraz ławki drewniane z jednej strony boiska na 50 miejsc. Obok 
boiska głównego znajduje się małe boisko treningowe, boisko wielofunkcyjne 
wyłożone kostką oraz stół do tenisa stołowego-betonowy. Boisko posiada kontenery 
socjalne w których znajdują się szatnie, pomieszczenie dla sędziów, WC, 
pomieszczenie magazynowe i socjalne. W roku 2016 rozegrano 34 mecze (seniorzy) 

 
 Z transportu odpłatnego korzystały kluby LZS „Olimpia” Lewin Brzeski oraz LZS 
Skorogoszcz, pozostałe kluby organizowały transport we własnym zakresie jako nieodpłatny 
wolontariat (Łosiów, Golczowice,  Przecza) 
 Kadrę trenerską z uprawnieniami posiada drużyna LZS „Olimpia” Lewin Brzeski, 
LZS „Pogoń” Łosiów oraz LZS Skorogoszcz, pozostałe kluby prowadzone są przez 
instruktorów. 
 Przygotowanie boisk sportowych, zabezpieczeniem meczów piłkarskich oraz 
przygotowaniem pod względem administracyjnym zajmują się poszczególni członkowie 
zarządu, kierownicy drużyn oraz społeczni aktywiści piłki nożnej - nieodpłatnie 
 Kosiarki ciągnikowe posiadają kluby sportowe LZS „Olimpia” Lewin Brzeski, LZS 
„Pogoń” Łosiów, pozostałe drużyny posiadają kosiarki spalinowe ręczne   
 Konserwacja sprzętu sportowego (pranie, reperacja) kluby zajmują się we własnym 
zakresie nieodpłatnie (kupowane są jedynie środki chemiczne - proszki itp. 
 GZ LZS Lewin Brzeski prowadziło sprawy w zakresie szkoleń, doradztwa oraz 
sprawy administracyjno – finansowe oraz współpracę z OZPN, WR LZS Opole oraz 
samorządem gminy Lewin Brzeski. Samorząd gminy Lewin Brzeski w miarę swoich 
możliwości współpracuje bezpośrednio z klubami sportowymi w organizacji Turniejów 
piłkarskich, festynów sportowo-rozrywkowych, biegów ulicznych. Współpraca samorządu 
gminnego z klubami przebiegała poprawnie. Osiągane wyniki przez klubu sportowe 
pozwoliło na promowanie miasta i gminy w prasie opolskiej i brzeskiej, jak również 
bezpośrednio w miejscowościach w których   rozgrywane są  spotkania piłkarskie. 
 W roku 2016 GZ LZS Lewin Brzeski uczestniczyło w 2-ch konkursach na wsparcie 
zadania „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej i podnoszenia 
ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych  ogłoszonego przez samorząd gminny. 
Kwota wsparcia zadania była po 85000,00 tyś zł. Obydwa zadania zostały przyjęte                   
i rozliczone. 
 Gminne Zrzeszenie LZS jest współorganizatorem Biegów ulicznych w mieście Lewin 
Brzeski rozgrywanych w m-cu październiku. Wszystkie kluby sportowe aktywnie włączają 
się we współorganizację  festynów sportowo rekreacyjnych w swoich miejscowościach. 
Aktywność ta również przedkłada się w klubach sportowych w utrzymaniu obiektów 
sportowych, organizacji meczów , transporcie zawodników na mecze itp. Nieodpłatna praca    
i wielkie zaangażowanie  zarządów, społeczników i ludzi dobrej woli pozwala na utrzymanie 
dotychczasowej bazy.   
 Informacja finansowa: 
 Gminne Zrzeszenie podpisało na rok 2016 -2 umowy z samorządem gminy w ramach 
ogłoszonego i wygranego konkursu na wsparcie zadania „Upowszechnienie kultury fizycznej 
i sportu w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego w tym utrzymanie obiektów sportowych      
i tak: 31 grudnia 2015r umowę OK.III.524.2.15.2015 na kwotę 85000,00 zł 
21 czerwca 2016r umowę OK.III.524.2.31.2016 na kwotę 85000,00 zł 
Zadanie było realizowane w okresie od 01-01-2016 do 30-06-2016 i 01-07-2016 do 31-12-
2016. Obydwa zadania zostały zrealizowane i rozliczone. 
Łącznie z dotacji wydatkowano 170000,00 złotych z czego na: 



Zakup i uzupełnienie sprzętu   -63369,19zł 
Zakup energii elektrycznej i paliwo  -17877,14zł 
Wydatki różne    -18687,93zł 
Delegacje sędziowskie   -25069,80zł 
Transport zawodników   -22876,78zł 
Opłaty, ubezpieczenie itp.   -18119,16zł 
Wynagrodzenie-umowy zlec.   -  4000,00zł 
Z środków własnych wydatkowano kwotę  26088,55 zł na: 
Zakup materiałów i sprzęt  -  10334,25zł 
Zakup paliwa    -    2532,76zł 
Wydatki różne-remonty  -    6649,94zł 
Transport zawodników             -    4851,60zł 
Opłaty, składki, spłata kredytu -    1720,00zł 
Ponadto w roku 2016 nieodpłatny wkład wyniósł 222993,00zł głównie praca instruktorów      
i trenerów z zawodnikami: transport zawodników na mecze wyjazdowe; koszty związanie           
z koszeniem; przygotowaniem boisk do meczy; praniem strojów; utrzymaniem obiektów 
sportowych i budynków socjalnych; drobne remonty; organizacja meczów itp. 
  

Informacja z działalności Fundacji Wspierania Rozwoju Rodziny „Feliks” za 2016r. 
 A.  INFORMACJE OGÓLNE 
Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny ,,FELIX" została utworzona Aktem Założycielskim  
dnia 16 kwietnia 2014r.- Akt Notarialny A numer 1800/2014. Siedziba Fundacji mieści się           
w Lewinie Brzeskim. Fundacja działa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984r.o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991r.Nr.46,poz.203 ze zm.), ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.       
z 2010r.Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz innymi aktami prawnymi. 
- Fundacja została zarejestrowana dnia 08.05.2014r. w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000508482, z siedzibą 
przy ul. Plebiscytowej 3a w Opolu, kod 45-359.  Fundacja posiada osobowość prawną.  Fundacja ustanowiona została na czas nieokreślony.  Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.  Fundacja została zgłoszona 13.05.2014r do Urzędu Statystycznego w Opolu.  Fundacja została zgłoszona  15.05.2014r, do Urzędu Skarbowego w Brzegu.  Fundacja została wpisana do ewidencji producentów, prowadzonej przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie złożonego dnia 16.05.2014r. 
wniosku.  Fundacja jest członkiem Stowarzyszenia Brzesko-Oławska Wieś Historyczna 

 
B. DANE REJESTROWE 

1) nazwa:                                      Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny 
,,FELIX" 

2) forma prawna:      Fundacja 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:  0000508482 
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:       08.05.2014 
5) nr NIP:                                                        7471894650 
6) nr REGON:       161587138 
7) adres siedziby:      49-340 Lewin Brzeski. Wiśniowa 27 
8) tel.:        508239128  
9) e-mail:                                                          fundacja.felix@gmail.com       

10) adres strony internetowej                         http:// www.felix.org.pl 
11) numer rachunku bankowego:                   13887000052003019763350001 

       nazwa banku: Bank Gródków- Łosiów 



12) Zarząd Fundacji 
1. Barbara Janek- Prezes Zarządu 
2. Agnieszka Grzeszczyszyn - Wiceprezes Zarządu 
3. Marcelina Roksz - Sekretarz 

 
C.  CELE STATUTOWE FUNDACJI 
 Zadaniem priorytetowym jest realizacja tych celów statutowych, które maja wpływ na 
rozwój i funkcjonowanie Rodziny , poziom zdrowia społeczeństwa, edukacji, sportu, kultury  
i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Głównym celem Fundacji jest działalność na 
rzecz Rodziny i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. 

1. Działalność na rzecz Rodziny. Pod pojęciem Rodziny rozumie się poszczególnych jej 
członków – dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorów, a także wszystkie osoby 
sprawujące pieczę opieki zastępczej w tym rodziców zastępczych oraz wychowawców 
domów dziecka i domów małego dziecka i pogotowi opiekuńczych. 

2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, 
doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej 
skierowanej do Rodziny w tym: wspieranie rozwoju osobistego dzieci, młodzież, osób 
dorosłych, seniorów, a także wszystkich  osób sprawujących pieczę opieki zastępczej w 
tym rodziców zastępczych oraz wychowawców domów dziecka i domów małego dziecka 
i pogotowi opiekuńczych. 

3. Upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości w tym:      
upowszechnianie praw Rodziny, promowanie ekonomii społecznej, przeciwdziałanie 
izolacji rodziców małych dzieci, oraz osób samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin 
z problemem niepełnosprawności, wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy 
oraz rozwoju zawodowego matek. 

4. Organizowanie i prowadzenie działań mających na celu promowanie  oraz  
rozpowszechnianie kultury, sztuki i działalności prorodzinnej w tym:   

5. Organizacja czasu wolnego Rodzinom. 
6. Promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz promowanie zdrowego stylu życia 

wśród Rodzin. 
7. Promocja miejsc przyjaznych Rodzinom. 
8. Pobudzanie i zagospodarowywanie aktywności osób starszych, integrowanie środowisk 

seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych. 
9. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w tym:  

10. Integracja środowiska Rodzin z Polski i z innych krajów. 
11. Działanie na rzecz spraw społecznych, badań rynku pracy, badań rynku gospodarczego. 
12. Promocja, badanie i upowszechnianie walorów, natury, struktury i funkcji gospodarczej,   

oraz społecznej współpracy, rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami.   

13. Promocja równej partycypacji mężczyzn i kobiet w życiu gospodarczym,          
politycznym i społecznym, jak również zwalczanie negatywnych                             
stereotypów kulturalnych, wyznaniowych i dotyczących płci. 

14. Działanie na rzecz poprawy jakości życia i promocji projektów, strategii i polityki wobec  
Rodzin. 

15. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
16. Promocja i organizacja wolontariatu. 
17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,                                   

a także działań wspomagających rozwój demokracji. 
18. Pomoc społeczna Rodzinom potrzebującym, propagowanie idei pomocy wzajemnej       i 

wsparcia środowiskowego w tym:  
19. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.    
20. Udzielanie szeroko rozumianej pomocy emerytom i rencistom w okolicznościach 

uzasadnionych ich sytuacją bytową, organizowanie samopomocy środowiskowej,                   
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych. 



21. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym   
22. Rozwój przedsiębiorczości. 
23. Promocja kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych, niezatrudnionych i  innych osób, 

które poszukują zatrudnienia na rynku pracy. 
24. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia. 
 
D.SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej w kraju i za granicą  w tym: subwencji, 
dotacji, grantów i innych form wsparcia, które może otrzymywać, w szczególności od 
organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, 
związków zawodowych, fundacji i stowarzyszeń, organizacji międzynarodowych oraz z 
funduszy Unii Europejskiej.   

2. Prowadzenie placówek oświatowych.    
3. Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych.   
4. Prowadzenie ośrodków pobytu dziennego, klubów seniora.    
5. Prowadzenie ośrodków doskonalenia zawodowego i pedagogicznego.      
6. Prowadzenie poradni psychologicznych, pedagogicznych i rodzinnych i doradztwa 

zawodowego.   
7. Prowadzenie gabinetów i ośrodków rehabilitacji oraz realizację programów 

prozdrowotnych. 
8. Prowadzenie edukacji ekologicznej oraz działań proekologicznych.   
9. Prowadzenie edukacji w ramach społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.    
10. Organizowanie wykładów, seminariów, kolokwiów i spotkań w ramach realizowania 

celów.     
11. Organizowanie wystaw, konkursów, festiwali, przeglądów  oraz innych imprez 

masowych w ramach realizowania celów.                                                                              
12. Organizowanie i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych.   
13. Prowadzenie badań rynku. 
14. Organizowanie i udział w imprezach wypoczynkowych, sportowych rekreacyjnych,       

turystycznych i integracyjnych. 
15. Realizowanie współpracy międzynarodowej, prowadzenie klubów europejskich. 
16. Organizowanie dożywiania w ramach realizowania celów. 
17. Wydawanie książek , skryptów oraz innych druków w ramach realizacji celów. 
18. Prowadzenie portali internetowych, blogu , poradnictwa mailowego i telefonu  zaufania. 
19. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej promujące idee i działania 

fundacji. 
20. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami o podobnym profili i 

charakterze w kraju i za granicą.                        
21. .Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 
22. Tworzenie i realizowanie projektów prorodzinnych. 
23. Działanie na rzecz praw człowieka i równouprawnienia oraz ekonomii społecznej. 
24. Organizowanie wolontariatu i pomocy międzysąsiedzkiej. 
25. Współdziałanie z władzami i organami administracji państwowej i samorządowej                                    

w      zakresie opieki, oświaty i wychowania, edukacji, ochrony, promocji zdrowia i 
rehabilitacji oraz opieki społecznej. 

26. Darowizn, spadków, zapisów i innej pomocy w formie pieniężnej lub w naturze, 
pochodzących od osób fizycznych, prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej. 

27. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności  
pożytku publicznego. 



 
E.OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. 
Fundacja od momentu powstania ukierunkowała swoja działalność na wspieranie Rodziny     
w jej funkcjonowaniu i rozwoju. Fundacja również podejmowała i podejmuje działania, które 
mają na celu ukształtowanie pokolenia, dla którego Rodzina będzie najwyższą                          
i nieprzemijającą wartością. Pokolenia ludzi ciekawych świata, twórczych i wrażliwych na 
krzywdę drugiego, kierujących się zasadami szacunku tolerancji i solidarności społecznej. 
Fundacja realizowała swoje cele poprzez działania na rzecz dzieci, młodzieży                          
i dorosłych oraz instytucji o ważnym znaczeniu społecznym. 
W okresie sprawozdawczym Fundacja dla realizacji celów statutowych współpracowała               
w ramach zawartych umów o współpracy z:  Fundacją Humanitus z siedzibą w Sosnowcu,   Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym z siedzibą w Warszawie,  Centrum Biznesu i Promocji Kadr z siedzibą w Ostrowcu Świetokrzyskim,   Zespołem Szkół Medycznych w Brzegu,  Siecią Policealnych Szkół dla młodzieży i dorosłych, ,AWANGARDA"  Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedziba we Wrocławiu,  Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Tarnowskich Górach,  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lublińcu,  INVENTUM - firmą szkoleniową z Nowego Sącza,   Profesją -Centrum Aktywności Zawodowej z siedziba w Poznaniu,  Agencja Komunikacji Marketingowej InterActiwe z siedzibą w Krakowie. 
 
Fundacja działa m.in w formie programów tematycznych, w okresie sprawozdawczym 
wdrażano programy opracowane w poprzednim okresie sprawozdawczym były to :  
 
,,Przeciw Przemocy"- program zakłada przede wszystkim pomoc dzieciom i dorosłym 
znajdującym się w trudnej sytuacji, W ramach realizacji projektu prowadzone są warsztaty             
z psychologiem dla dzieci dorosłych i rodzin. 
 ,,Moje Ja"- Program polega głównie na realizacji zajęć w formie warsztatów i superwizji dla 
młodzieży. Fundacja stara się pielęgnować  i upowszechnia tradycję narodową. 
,,Aktywizacja" nr projektu RPOP.08.02.00-16-035/15 
 - program realizowany we współpracy z Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania 
Gospodarki skierowany do osób długotrwale bezrobotnych z terenu Województwa 
Opolskiego. 
W ramach realizacji tego zadania staż w Fundacji odbyło 6 uczestników projektu. 
Wolontariusze Fundacji wspierali również zajęcia odbywające się  w ramach szkoleń 
zawodowych . 
 ,,Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"-  główny cel programu to edukacja zdrowotna. Program 
skierowany jest do rodziców dzieci, które nie uczęszczają do żłobków i przedszkoli. 
Prowadzony głównie w formie warsztatów edukacyjnych z dietetykiem.  
 ,,Kolorowe lato"– zadanie zostało zrealizowane we współpracy z Grupą nieformalna w skład 
której wchodzili mieszkańcy wsi Jasiona 
Zajęcia z narracją dla dzieci i młodzieży z miejscowości Jasiona, zorganizowane w okresie 
wakacji letnich. Program realizowany jako zadanie publiczne zlecone i dofinansowane przez 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  



Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania zostało złożone w terminie          
i przyjęte bez poprawek.  
 
F. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 Fundacja w roku sprawozdawczym 2016 nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 
G.ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI 
 
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji dostępne są w siedzibie Fundacji. 
 
H.PRZYCHODY I KOSZTY FUNDACJI - ŹRÓDŁA 
 Władze Fundacji nie zatwierdziły jeszcze sprawozdania finansowego - przewidywany termin 
30.03.2017 
      
KOSZTY FUNDACJI 
Władze Fundacji nie zatwierdziły jeszcze sprawozdania finansowego - przewidywany termin 
30.03.2017 
                                 
 I. PERSONEL FUNDACJI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie zatrudniała pracowników. Członkowie Zarządu 
Fundacji oraz księgowa pracowali charytatywnie nie  pobierali wynagrodzenia. 
Fundacja w okresie sprawozdawczym, nie udzielała pożyczek. 
 
J.WARTOŚĆ AKTYWÓW I WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI 
 
Władze Fundacji nie zatwierdziły jeszcze sprawozdania finansowego - przewidywany termin 
30.03.2017 
 
Fundacja nie posiada lokat bankowych, nie nabyła obligacji ani akcji w spółkach prawa 
handlowego, nie nabywała nieruchomości ani środków trwałych. 
 
K. ZAMIERZENIA NA LATA NASTĘPNE 
  
Sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania i rozwijania działalności 
Fundacji. Nie znane są okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń  
dla kontynuowania przez Fundację działalności. 
 
L.INFORMACJA O KONTROLACH 
 W okresie sprawozdawczym nie została przeprowadzona kontrola w Fundacji. 

 
 
 

 
 
 


