GMINA BRZEG

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BRZEG
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO
I WOLONTARIACIE ZA 2018 ROK.

Brzeg, maj 2019 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Programem
współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018 (zwanym w dalszej części informacji
Programem), Burmistrz w terminie do 31 maja 2019 r. przedkłada Radzie Miejskiej
sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez
organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, określonych w ustawie o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
Celem głównym Programu na 2018 r. było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców
Gminy Brzeg oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie
i umacnianie partnerstwa i współpracy pomiędzy Gminą Brzeg a organizacjami, o których
mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Podstawową rolą
programu było również wspieranie, a także promowanie aktywności lokalnych i integracja
środowiska pozarządowego poprzez aktywację społeczności lokalnych, polepszanie
współpracy i poprawa jakości usług publicznych.
Cele szczegółowe Programu zostały ściśle określone i zgodnie z nimi realizowana była
działalność Burmistrza Brzegu, poszczególnych biur merytorycznych Urzędu Miasta oraz
pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych w 2018 roku.
Współpraca Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi odbywała się, zgodnie z zapisami
Programu, na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji oraz jawności, co zostało ściśle określone w punkcie IV Programu
współpracy na 2018 rok.
Przedmiotem współpracy w 2018 r. Gminy Brzeg z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego było: realizowanie zadań Gminy określonych w odpowiednich ustawach,
zwiększanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Brzegu, staranne określanie
potrzeb społecznych i sposobu ich jak największego zaspokajania oraz konsultowanie
projektów uchwał Rady Miejskiej z organizacjami pozarządowymi na etapie ich tworzenia.
Formy współpracy Gminy Brzeg z organizacjami, zrealizowane w roku 2018 r. w ramach
obowiązującego Programu:
1. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych ustawą w
formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych
zadaniach.
3. Publikowanie ważnych informacji dotyczących współpracy na stronie internetowej
www.brzeg.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także za pomocą mediów
społecznościowych.
4. Przekazywanie informacji o możliwości uczestnictwa w wybranych szkoleniach oraz
konkursach dla organizacji pozarządowych drogą elektroniczną.
5. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach,
które dotyczą ich działalności statutowej.
6. Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć m.in. sportowych, kulturalnych, czy
edukacyjnych.
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7. Udzielanie organizacjom wsparcia pozafinansowego, organizacyjnego, technicznego i
merytorycznego.
Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych ustawą.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zakres zadań objętych
Programem obejmował sferę zadań publicznych Gminy. Ustalone zostały m.in. następujące
zadania jako priorytetowe, które mogły być zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność statutową w danej dziedzinie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kultura i sztuka,
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
ochrona i promocja zdrowia,
turystyka i krajoznawstwo,
wypoczynek dzieci i młodzieży,
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
7. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka,
8. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
9. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
11. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W 2018 roku Gmina Brzeg zleciła realizację zadań publicznych 42 podmiotom. Łączna
kwota

udzielonych

dotacji

wyniosła

1.230.416,37

złotych.

Oprócz

organizacji

pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 dotację otrzymały również niepubliczne żłobki - „podmioty mogące organizować opiekę”.
Realizowane zadania dotyczyły następujących obszarów:
- organizacja imprez kulturalnych, festiwali i koncertów oraz przedsięwzięć i innych form
kulturalnych,
- turystyka,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
- promocja i ochrona zdrowia.
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KULTURA
W 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji imprez kulturalnych,
festiwali i koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych, Burmistrz Brzegu ogłosił
jeden otwarty konkurs ofert.
Wskaźniki dotyczące realizacji Programu w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali
i koncertów niezbędne do oceny realizacji Programu:
1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - 1
2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – 19, w tym liczba organizacji 14,
3. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego - 18 (w tym 1 w procedurze
uproszczonej - art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
liczba organizacji - 14,
4. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z
przyczyn niezależnych od organizacji – 1- Fundacja Promocji Polski „Polski Szlak
Taśmy Filmowej- IV edycja” - zadanie niezrealizowane - procedura zwrotu
niewykorzystanej dotacji
5. beneficjenci zrealizowanych zadań - członkowie organizacji, mieszkańcy Gminy Brzeg,
w tym dzieci i młodzież,
6. wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację
zadań publicznych:
 Środki finansowe własne organizacji (łącznie): 18.999,50 zł
 Środki pozafinansowe organizacji (łącznie): 40.988,75 zł
7. wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach: 84.500 zł - otwarte
konkursy ofert na realizacje zadań publicznych, 10.000 zł- realizacja zadań w
procedurze uproszczonej- art.19a ustawy o działalność pożytku publicznego i
wolontariacie.
8. liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje - 0
9. liczba realizowanych umów partnerstwa - 0
W roku 2018 na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji imprez kulturalnych
festiwali i koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych przeznaczono kwotę w
wysokości 94.500 zł. Środki te były zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2018.

4

Poniższa tabela przedstawia podział środków finansowych w roku 2018 na poszczególne
zadania z zakresu organizacji imprez kulturalnych, festiwali i koncertów oraz przedsięwzięć i
innych form kulturalnych:
LP

Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Przyznana
kwota dotacji
w 2018 roku

1

Klub Integracji Twórczych
Stowarzyszenie Żywych Poetów

20. Konfrontacje Literackie
Syfon 2018

2.000

2

Fundacja Centrum Aktywnego
Wsparcia

Dni Kultury Żydowskiej

5.000

3

Fundacja Centrum Aktywnego
Wsparcia

Brzeski Festiwal Kaczek

2.000

4

Polskie Stowarzyszenie
Perkusyjne

XXVII Międzynarodowy
Festiwal Drum Fest

10.000

5

Towarzystwo Im. Ferenca Liszta

Cykl koncertowy Wieczory
Lisztowskie w Muzeum Piastów
Śląskich w Brzegu

5.000

6

Stowarzyszenie Musica Aeterna

11 Festiwal Piastów Śląskich

3.000

7

Stowarzyszenie Face The Music

Face The Music Brzeg 2018
XXV Festiwal Piosenki
Angielskiej

12.000

8

Stowarzyszenie Kolekcjonerów
we Wrocławiu

XX Jubileuszowa Brzeska
Krajowa Wystawa
Kolekcjonerska Brzeg 2018

2.000

9

Polskie stowarzyszenie Carrom

X Brzeski Festiwal gier
Planszowych oraz IX
międzynarodowy Turniej
Carrom w Brzegu

10

Klub Integracji Twórczych
Stowarzyszenie Żywych Poetów

1. Przegląd Teatralny „Pilaster”

2.000

11

Klub Integracji Twórczych
Stowarzyszenie Żywych Poetów

Wydanie antologii debiutów
poetyckich za rok 2017

2.000

12

Klub Integracji Twórczych
Stowarzyszenie Żywych Poetów

John Lee Hooker Day 2018

2.000

10.000
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13

Chorągiew Opolska ZHP

Festiwal Piosenki Harcerskiej,
Zuchowej, Patriotycznej Hufca
ZHP Brzeg

3.000

14

Fundacja Promocji Polski

Polski Szlak Taśmy FilmowejIV edycja

2.000

15

Fundacja Wspierania Kultury
Cultura Mundi

Karawana Teatralna- II
Międzynarodowy Festiwal
Teatrów Plenerowych

6.000

16

Fundacja „Tango-Si”

Festiwal Tanga w Brzegu

17.500

17

Stowarzyszenie Przyjaciół
Chóru im. Św. Maksimiliana w
Brzegu

Organizacja koncertu
poświęconego twórczości Jana
Pawła II

3.000

18

Brzeskie Stowarzyszenie
Chorych na SM

XI Festiwal Piosenki Osób z
Niepełnosprawnością „Jesteśmy
Tu”

6.000

Współpraca oparta była na umowach zawartych z wymienionymi podmiotami na realizację
zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali i koncertów oraz
innych przedsięwzięć kulturalnych. Umowy zawierają m.in. cel przedsięwzięcia, wysokość
środków przewidzianych na sfinansowanie zadania przekazanych przez Gminę w formie
dotacji oraz innych środków wnoszonych przez oferenta, zobowiązania stron, uprawnienia
kontrolne zleceniodawcy, czas na jaki została zawarta- termin realizacji zadania, zasady
zabezpieczeń realizacji zadań oraz tryb i zasady rozstrzygania ewentualnych sporów.
Organizacje dysponowały wykwalifikowaną kadrą, którą wykazywały jako wkład osobowy,
posiadały także zasoby rzeczowe (lokal i sprzęt) lub je użyczały od innych podmiotów, aby
była możliwa jak najpełniejsza realizacja zadania publicznego.
TURYSTYKA
W 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki Burmistrz Brzegu ogłosił
jeden otwarty konkurs ofert. Do otwartego konkursu wpłynęły cztery oferty złożone przez trzy
organizacje: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Ziemi Brzeskiej,
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM oraz Brzeskie Stowarzyszenie Amazonek „BSA”
Lp.

Nazwa oferenta oraz zrealizowanego zadania

Przyznana
kwota dotacji
w 2018 roku
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1.

PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej- Piękna Nasza Polska Cała

6.000

2.

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM- Blisko natury

4.200

3.
4.

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM- To co kochamy
Brzeskie Stowarzyszenie Amazonek BSA- Kocham Cię Życie

6.000
5.000

W trybie pozakonkursowym tj. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze
Oddział Ziemi Brzeskiej pod nazwą „Brzeżanie aktywni w górach”. Kwota dofinansowania
zadania wyniosła 1.500 zł.
Wskaźniki dotyczące realizacji Programu w zakresie turystyki, niezbędne do oceny realizacji
Programu:
1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - 1
2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – 4, w tym liczba organizacji - 3,
3. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego -5 (w tym 1 w procedurze
uproszczonej - art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), w
tym liczba organizacji - 3,
4. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z
przyczyn niezależnych od organizacji - 0,
5. beneficjenci zrealizowanych zadań – członkowie organizacji, mieszkańcy Gminy Brzeg,
w tym dzieci i młodzież.
6. wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację
zadań publicznych:
 Środki finansowe własne organizacji (łącznie): 21.900,00zł
 Środki pozafinansowe organizacji (łącznie): 5.080,00 zł
7. wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach: tryb konkursowy
realizacji zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki 21.200 zł, tryb
pozakonkursowy- zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie- 1.500 zł
8. liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje - 0
9. liczba realizowanych umów partnerstwa – 0
W roku 2018 na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki przeznaczono kwotę w
wysokości 22.700 zł. Środki te były zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2018.
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Ogłoszono jeden konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2018 r.
Wskaźniki dotyczące realizacji Programu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu, niezbędne do oceny realizacji Programu:
1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - 1
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2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – 30, w tym liczba organizacji - 18,
3. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego – 30, w tym 3 umowy
podpisano w ramach trybu pozakonkursowego udzielanych dotacji zgodnie z art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Łączna ilość organizacji, z
którymi podpisano umowy- 18
4. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z
przyczyn niezależnych od organizacji - 0,
5. beneficjenci zrealizowanych zadań - członkowie stowarzyszeń sportowych (zawodnicy,
trenerzy, działacze), uczestnicy zawodów, kibice.
6. wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację
zadań publicznych:
 Środki finansowe własne organizacji (łącznie): 173.624,00 zł
 Środki pozafinansowe organizacji (łącznie): 248.376,00 zł
7. wysokość kwot udzielonych dotacji: 643.000,00 zł w trybie konkursowym i 17.000,00 zł
w trybie pozakonkursowym zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie
8. liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje - 0
9. liczba realizowanych umów partnerstwa – 0
W roku 2018 na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano
kwotę w wysokości 660.000 zł. Środki te były zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2018.

Poniższa tabela przedstawia podział środków finansowych w roku 2018 na dwa zadania z
zakresu kultury fizycznej i sportu – „Szkolenie sportowe” oraz „Organizacja imprez sportowo
– rekreacyjnych”.
ZADANIE 1 „Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach ligowych, turniejach, zawodach
sportowych”

Lp.
1.

Nazwa oferenta oraz zrealizowanego zadania
Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie „Stal Brzeg” –
„Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach ligowych,
turniejach, zawodach sportowych”

2.

Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia – „Akademia
Brzeskiego Strzelca”
Uczniowski Klub Sportowy „Piłsudczyk PG1 Brzeg” –
„Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach ligowych,
turniejach, zawodach sportowych - koszykówka”
Klub Sportowy „Masters Brzeg” – „Propagowanie piłki
nożnej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz
organizowanie turniejów, imprez sportowych i
rekreacyjnych”
Klub Sportowy Koszykówki „Stal Brzeg” – „Z
koszykówką na co dzień”
Uczniowski Klub Sportowy „Szkolna Akademia Piłkarska”
– „Propagowanie piłki nożnej poprzez szkolenie dzieci i
młodzieży oraz dorosłych”

3.

4.

5.
6.

Dotacje udzielone w
2018 roku
320.000

2.000
24.000

3.000

42.000
8.000
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Szkolny Klub Sportowy „Orlik” Brzeg – „Szkolenie
sportowe, udział w rozgrywkach ligowych, turniejach,
zawodach sportowych - piłka ręczna”
Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne Aqua – „Szkolenia
sportowe, udział w rozgrywkach ligowych, turniejach,
zawodach sportowych – pływanie”
Szkolny Klub Sportowy „Orlik” Brzeg – „Szkolenie
sportowe, udział w rozgrywkach ligowych, turniejach,
zawodach sportowych - szachy”
Klub Sportowy „Futsal Team” – „Udział w rozgrywkach
ligowych, pucharowych i turniejach drużyny seniorów i
grup młodzieżowych KS Futsal Team Brzeg”
LZS Klub Lekkoatletyczny „Kotwica” Brzeg – „Szkolenie
członków klubu LZS KL Kotwica Brzeg w 2018 roku”
Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju katolickiego
zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzegu – „Pływanie –
to ważna sprawa”

60.000

40.000

14.

Ludowy Miejsko – Gminny Klub Kolarski „Ziemia
Brzeska” – „Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i
młodzieży”
Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny „Feniks” –
„Propagowanie modelarstwa poprzez szkolenie dzieci i
młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych i
rekreacyjnych”

15.

Brzeskie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych
„Boneless” – Skatepark Brzeg

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

20.000

2.000

50.000

15.000
2.000

3.000

2.000

ZADANIE 2 „Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych”, wysokość dotacji na 2018
rok

Lp.

Przeznaczenie

Dotacje udzielone w
2018 roku

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Piłsudczyk PG1 Brzeg” –
„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - Turniej
koszykówki z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości – V Memoriał Elżbiety Marchewki”

4.000

2.

Stowarzyszenie Brzeg 4x4 – „Przeprawowe Mistrzostwa
H6 - Penrite”

6.000

3.

UKS Szkolna Akademia Piłkarska – „Turnieje 2018”

1.500

4.

Klub Sportowy „Masters Brzeg” – „Turniej Masters CUP
2”

1.000
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5.

Szkolny Klub Sportowy „Orlik” Brzeg – „Organizacja
imprez sportowo-rekreacyjnych” (Jubileusz 60-lecia
działalności Klubu)

6.

LZS Klub Lekkoatletyczny „Kotwica” Brzeg – „3 Nocna
Dycha w Brzegu”

7.

Klub Sportowy Koszykówki Stal Brzeg – „60-lecie
brzeskiej koszykówki kobiet”

1.000

8.

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM – „Rekreacja i
sport 3-2-1 START”

5.000

9.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido „Aikikai Polska” –
„Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych”

3.000

10.

Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia – „VII Bieg
Piastów Śląskich”

3.000

11.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział Ziemi Brzeskiej – „XI Rowerowy Rajd
Przedszkolaka”

3.000

12.

SKS Orlik Brzeg – „Organizacja imprez sportoworekreacyjnych – X Letnia Akademia Szachowa i XVII
Memoriał prof. Kazimierza Boruty”

1.500

1.000

20.000

W trybie pozakonkursowym- zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie udzielono następujących dotacji:
Lp.
Nazwa oferenta oraz zrealizowanego zadania
1.

Szkolny Klub sportowy Orlik Brzeg - Współzawodnictwo
i uprawianie pięściarstwa w kategoriach młodzieżowych i
seniorskich”

2.

Szkolny Klub sportowy Orlik Brzeg - Współzawodnictwo
i uprawianie pięściarstwa w kategoriach młodzieżowych i
seniorskich”

3.

Ludowy Miejsko-Gminny Klub Kolarski „Ziemia
Brzeska” - „Rozpowszechnianie kolarstwa w Brzegu”

Udzielona kwota
dotacji w 2018 roku
(w zł)
5.000

2.000

10.000
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Współpraca oparta była na umowach zawartych z wymienionymi podmiotami na realizację
zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali i koncertów oraz
innych przedsięwzięć kulturalnych. Umowy zawierają m.in. cel przedsięwzięcia, wysokość
środków przewidzianych na sfinansowanie zadania przekazanych przez Gminę w formie
dotacji oraz innych środków wnoszonych przez oferenta, zobowiązania stron, uprawnienia
kontrolne zleceniodawcy, czas na jaki została zawarta- termin realizacji zadania, zasady
zabezpieczeń realizacji zadań oraz tryb i zasady rozstrzygania ewentualnych sporów.
DOTACJE W RAMACH PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
W roku 2018 na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych zaplanowano kwotę w wysokości 272.560 zł. Środki te były
zabezpieczone w budżecie Gminy Brzeg na rok 2018.Wysokość kwot udzielonych dotacji w
zakresie profilaktyki uzależnień wyniosło: 242.939,29 zł.
KONKURSY OFERT
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia ogłosiło 3 konkursy ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 r. dla
podmiotów działających w ramach wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg. Konkursy ofert skierowane były do
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w
zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień.
Wskaźniki dotyczące realizacji Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, niezbędne do oceny realizacji Programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 3,
liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - 23 , w tym liczba organizacji – 21,
liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego – 20,
liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z
przyczyn niezależnych od organizacji - 0,
beneficjenci zrealizowanych zadań – dzieci, młodzież, osoby dorosłe z Gminy Brzeg, w
tym z rodzin dysfunkcyjnych, oraz osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu,
wielkość wkładu finansowego:
 środki finansowe inne : w tym własne organizacji (łącznie): 202.481,88 zł,
 wkład osobowy i rzeczowy (łącznie): 61.042 zł,
liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje – 0,
liczba realizowanych umów partnerstwa – 0.
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Poniższa tabela przedstawia podział środków finansowych w roku 2018 na poszczególne
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
KONKURS NR I FERIE ZIMOWE
Zadanie 1: półkolonie
„Propagowanie zdrowego stylu życia oraz zagospodarowywanie czasu wolnego zwłaszcza dzieci i
młodzieży w ramach zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz imprez kulturalnych na terenie Gminy
Brzeg”, w okresie 15. 01.2018 r. do 28.01.2018 r.

Lp

Oferent, tytuł zadania

1.

Brzeskie Towarzystwo
Piłkarskie Stal Brzeg
„Propagowanie
zdrowego stylu życia
oraz
zagospodarowywanie
czasu wolnego
zwłaszcza dzieci i
młodzieży w ramach
zajęć sportowych,
rekreacyjnych oraz
imprez kulturalnych na
terenie Gminy Brzeg”.







turnieje piłki nożnej,
gry i zabawy,
basen,
zabawy taneczne.
działania w ramach profilaktyki
alkoholowej.

3.500 zł

2.

Szkolny Klub
Sportowy „Orlik”
„Propagowanie
zdrowego stylu życia
oraz
zagospodarowywanie
czasu wolnego,
zwłaszcza dzieci i
młodzieży, w ramach
zajęć sportowych,
rekreacyjnych oraz
imprez kulturalnych na
terenie Gminy Brzeg”.
Ludowy Zespół
Sportowy Klub
Lekkoatletyczny
Kotwica Brzeg „Ferie z
Kotwicą na sportowo i
zdrowo”.
Fundacja Centrum
Aktywnego Wsparcia









piłka nożna,
siatkówka,
piłka ręczna,
tenis stołowy,
szachy,
gry i zabawy,
edukacja w zakresie
profilaktyki alkoholowej.

5.500 zł

3.

4.

Zakres działań:

Przyznana dotacja

 lekkoatletyka,
 gry i zabawy,
 promocja zdrowia bez używek.

5.500 zł

 warsztaty filmowe,
fotograficzne, kulinarne,

3.000 zł
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„Pracownia
Twórczych Pomysłów”.

 zajęcia w terenie: sala zabaw i
rozrywki
 wyjście na kręgielnie, pizzę, do
cukierni,
 wyjazd do kina,
 edukacja antyalkoholowa.

5.

Uczniowski Klub
 zajęcia z siatkówki,
Sportowy UKS I „LO”  kultura fizyczna bez używek.
Brzeg „Doskonalimy
swoje
umiejętności gry w siatk
ówkę”.

6.

UKS Szkolna
Akademia Piłkarska
„Ferie na sportowo
aktywnie i zdrowo”.








7.

Klub Sportowy
„Masters Brzeg”
„Sportowe Ferie z
Masters Brzeg.
Stowarzyszenie „Pokój
i Dobro”
„Zdrowo i radośnie
odpoczywamy”.

 zajęcia z piłki nożnej,
 edukacja na temat zdrowego
stylu życia bez używek.

3.500 zł.






3.000 zł.

8.

zajęcia z piłki nożnej,
siatkówki,
koszykówki,
dwa ognie,
gry i zabawy
aktywne ferie bez uzależnień.

gry i zabawy,
rozgrywki sportowe,
zajęcia muzyczne,
wyjazd do Wrocławia-gokarty,
klub filmowy, zajęcia taneczne
i plastyczne,
 organizacja czasu wolnego
zdrowo, bez nałogów.

500 zł

1.500 zł
zwrot dotacji
0,71 zł

Zadanie 2: kolonie, obozy
„Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Brzeg, w tym
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych w formie wyjazdowej”.

Lp.
1.

Oferent, tytuł zadania
Chorągiew Opolska
ZHP
„Zimowisko SDDH
Czarna Trzynastka”Szklarska Poręba

Zakres działań:
Szklarska Poręba
Ośrodek Wczasowy SIŁA
 spacery i wędrówki po
Karkonoskim Parku

Przyznana dotacja
4.000 zł
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Narodowym m.in. Kamieńczyk,
Zamek Chojnik),
 gry i zabawy,
 warsztaty plastyczne,
 profilaktyka alkoholowa.
2.

Ludowy Zespół
Sportowy Klub
Lekkoatletyczny
KOTWICA Brzeg
„Obóz rekreacyjnosportowy dla dzieci z
Gminy Brzeg”Zakopane.

Zakopane, Ośrodek „Stachonie”
 spacery i wędrówki,
 treningi lekkoatletyczne,
 gry i zabawy,
 Profilaktyka alkoholowa.

20.000 zł

KONKURS NR II
Zadanie 1: Działalność całoroczna
„Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych na terenie Gminy Brzeg”
Zadanie 2: Działalność całoroczna
„Zorganizowanie pomocy osobom uzależnionym oraz współuzależnionym poprzez wspieranie działalności
Klubu Abstynenta na terenie Gminy Brzeg”.

Lp.
1.

Oferent, tytuł zadania
Fundacja Centrum
Aktywnego Wsparcia
„Pracownia Orange w
Brzegu”.
Zadanie 1

Zakres działań:











2.

Stowarzyszenie Pokój i
Dobro
„ Świetlica moje
miejsce”.
Zadanie 1






zagospodarowanie wolnego czasu
dla dzieci,
animacje,
zajęcia ogólnorozwojowe,
warsztaty socjoterapeutyczne,
warsztaty edukacyjne na temat
uzależnień,
warsztaty plastyczne,
warsztaty multimedialne,
warsztaty artystyczne,
warsztaty sportowe,
bezpłatne korepetycje dla dzieci
wykazujących problemy szkolne.
zagospodarowanie wolnego czasu,
pomoc w odrabianiu lekcji,
ćwiczenia umiejętności szkolnych,
kształcenie poczucia własnej
wartości,

Przyznana
dotacja
10.000 zł.

20.000 zł.
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3.



Brzeskie
Stowarzyszenie
Abstynenta TAMA
„Pomoc osobom
uzależnionym i
współuzależnionym
poprzez działalności
Klubu Abstynenta na
terenie Gminy Brzeg”.
Zadanie 2









rozwijanie talentów i zainteresowań,
uczestniczenie w zajęciach
plastycznych, muzycznych,
sportowych, teatralnych,
komputerowych oraz pogadankach.
profilaktyka i edukacja na temat
nałogów.
prowadzenie Punktu
Informacyjnego ds. problemów z
uzależnieniem od alkoholu (Klub
Abstynenta),
oferowanie szerokiego zakresu
informacji na temat form i miejsca
pomocy prawnej, socjalnej,
psychospołecznej i medycznej dla
osób znajdujących się w sytuacji
kryzysowej spowodowanej
uzależnieniem członków rodziny w
tym: warsztaty wzmacniającoedukacyjne,
cykl prezentacji informacyjnych
dotyczących oferty firmy,
organizacja czasu wolnego
dzieciom w formie zajęć,
podejmowanie działań promujących
różne formy spędzenia czasu
wolnego i stylu życia wolnego od
nałogów,
kontynuacja działań istniejących
grup samopomocowych tj. ADDA,
Nadzieja, AA Ostoja, AA Wiara,
Al. Anon, Luna.

28.000 zł.

KONKURS NR III WYPOCZYNEK LETNI
Zadanie 1: półkolonie
„Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich na terenie Gminy
Brzeg poprzez zagospodarowanie czasu wolnego w ramach zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz imprez
kulturalnych”, w okresie 23.06.2018 r. - 31.08.2018 r.

Lp
1.

Oferent, tytuł zadania
LZS Klub
Lekkoatletyczny
Kotwica „Wakacje z
Kotwicą na sportowo i
zdrowo”.

Zakres
działań



program sportowy: organizowanie
treningów lekkoatletycznych,
program edukacyjno-profilaktyczny:
wychowanie w trzeźwości,
przeciwdziałanie alkoholizmowi ,
uzależnieniom i patologiom

Przyznana
dotacja
13.000 zł.
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2.

Pokój i Dobro
„Propagowanie
zdrowego stylu życia
(…)”.







społecznym ( zajęcia plastyczne,
pogadanki).
program sportowy: organizowanie
zajęć ruchowych tj. ping-pong,
cymbergaj, piłkarzyki, basen, plac
zabaw,
zajęcia plastyczne, integracyjne,
muzyczne, logiczne, kulinarne,
proponowane wycieczki: BrzegFigloraj i Kręgielnia, Wrocław –
Aquapark, Opole-Park Linowy.
program edukacyjno-profilaktyczny:
wychowanie w trzeźwości,
przeciwdziałanie alkoholizmowi,
uzależnieniom i patologiom
społecznym (quizy, warsztaty,
pogadanki, burze mózgu).

5.950 zł.

Zadanie 2: kolonie
„Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Brzeg w formie
wyjazdowej” w okresie 23.06.2018 r. - 31.08.2018 r.

L.P
1.

Oferent, tytuł zadania
Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci „Zorganizowanie
letniego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży
szkolnej z Gminy Brzeg
w formie wyjazdowej
Jarosławiec.”








Zakres
działań
OW „Barka” w Jarosławcu,
program sportowy: organizowanie
zajęć sprawnościowych, gier i zabaw,
basen itp.,
zajęcia plastyczne, integracyjne,
muzyczne, dyskoteki, ogniska,
proponowane wycieczki: rejs
statkiem, Park linowy, Stadnina koni,
wyjazd do Ustki, Darłówka, Doliny
Charlotty itp.
program edukacyjno-profilaktyczny:
wychowanie w trzeźwości,
przeciwdziałanie alkoholizmowi,
uzależnieniom i patologiom
społecznym tj. elementy
psychoedukacji, integracja,
budowanie empatii, nauka relaksacji,
podnoszenie poczucia własnej
wartości, reakcje na zachowania
patologiczne, ćwiczenia zachowań
asertywnych, ochrona przed patologią
i marginalizacją, pogadanki o

Przyznana
dotacja
34.250 zł
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2.

Klub Sportowy
„Masters Brzeg”„Obóz
sportowy z Masters
Brzeg,








3.

Klub Sportowy
Koszykówki Stal
Brzeg„Obóz sportowy
przeciwko nałogom i
używkom Głuchołazy”.





4.

LZS Klub
Lekkoatletyczny
Kotwica„Obóz
rekreacyjno-sportowy dla
dzieci z Gminy Brzeg
Sieraków”.







szkodliwości przyjmowania środków
odurzających, program pod hasłem: „
Ja nie biorę”.
Hostel Dukat w Czarnym Dunajcu,
program sportowy: organizowanie
zajęć sportowo – rekreacyjnych, w
tym: piłka nożna, gry i zabawy
terenowe, zajęcia na krytej pływalni,
proponowane wycieczki: Kraków,
Wieliczka, Zakopane, (wycieczki
górskie np. Morskie Oko, Gubałówka
itp.),
program edukacyjno-profilaktyczny:
wychowanie w trzeźwości,
przeciwdziałanie alkoholizmowi ,
uzależnieniom i patologiom-wykłady,
burze mózgu, pogadanki.
OW Czerwony Kozioł w
Głuchołazach,
program sportowy: organizowanie
zajęć sportowo- rekreacyjnych, w
tym: koszykówka , gry i zabawy,
program edukacyjno-profilaktyczny:
wychowanie w trzeźwości,
przeciwdziałanie alkoholizmowi ,
uzależnieniom i patologiom
społecznym (warsztaty i pogadanki
mające na celu zwiększenie
świadomości o szkodliwości
nadużywania alkoholu).
COSSZ TKKF (domki FIN)
Sieraków,
program sportowy: organizowanie
zajęć sportowo rekreacyjnych ,
zajęcia lekkoatletyczne,
program edukacyjno-profilaktyczny:
wychowanie w
trzeźwości, przeciwdziałanie
alkoholizmowi, uzależnieniom i
patologiom społecznym
pn. :„Żyję zdrowo-nałogom mówię
nie”,
kształtowanie świadomości i poczucia
odpowiedzialności za
swoje decyzje, wzmocnienie
samooceny, budowanie poczucia
własnej wartości, uświadamianie o
niebezpieczeństwie jakie niesie za
sobą uzależnienie od śr.

11.300 zł

8.800 zł

18.200 zł
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odurzających, słabe i mocne stronywiara we własne siły, stop agresji
fizycznej i psychicznej.
OFERTY UPROSZCZONE
Dofinansowanie w ramach dotacji w zakresie działań z własnej inicjatywy tzw. ofert
uproszczonych „Mały Grant”.
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się z własnej inicjatywy o realizację zadania publicznego
poza trybem otwartego konkursu ofert z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych
przekazywana w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w
danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom
pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
Wskaźniki dotyczące realizacji Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, niezbędne do oceny realizacji Programu:
1. liczba złożonych ofert z własnej inicjatywy – 7, w tym liczba organizacji 7,
2. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w ramach art. 19a ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 7,
3. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z
przyczyn niezależnych od organizacji - 0,
4. beneficjenci zrealizowanych zadań – dzieci, młodzież, osoby dorosłe z Gminy Brzeg
w tym z rodzin dysfunkcyjnych, oraz osoby uzależnione i współuzależnione od
alkoholu,
5. wielkość wkładu finansowego:
 środki finansowe inne :w tym własne organizacji (łącznie): 180.055,50 zł,
 wkład osobowy i rzeczowy (łącznie): 45.904 zł,
6. liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje – 0,
7. liczba realizowanych umów partnerstwa – 0,
Poniższa tabela przedstawia podział środków finansowych w roku 2018 na poszczególne
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowy.

Lp.
1.

Oferent, tytuł
zadania
Stowarzyszenie
Na Rzecz Ludzi
Uzależnionych
„To Człowiek”

Zakres
działania
 prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w
Brzegu, w zakresie poradnictwa dot.
używania substancji psychoaktywnych,
 działania profilaktyczne,
 konsultacje indywidualne,

Przyznana
dotacja
10.000 zł
zwrot:
1.660 zł
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„Prowadzenie zajęć
terapeutycznych i
profilaktycznoedukacyjnych
skierowanych do
osób uzależnionych
i zagrożonych
uzależnieniom oraz
ich rodzin w
Brzeskim Punkcie
Konsultacyjnym ”.

 prowadzenie diagnozy problemu,
 prowadzenie grup terapeutycznych.

2.

UKS – Uczniowski
Klub Sportowy
„II Mistrzostwa
Przedszkolaków w
Piłce nożnej o
Puchar
Burmistrza”.

 udział drużyn ze wszystkich brzeskich
przedszkoli w zawodach piłki nożnej o
Puchar Burmistrza Brzeg,
 działania profilaktyczne w zakresie edukacji
dot. zdrowia pn.: „Ruch to zdrowie”.

1.600 zł

3.

Fundacja
TANGO SI
„Upajamy się tylko
tangiem”.

5.000 zł

4.

Stowarzyszenie
Na Rzecz
Utworzenia i
Rozwoju
Katolickiego
Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w
Brzegu
„Bawmy się półkolonie letnie”.

 promocja tańca jako alternatywa spędzania
czasu wolnego bez używek,
 prelekcja na temat uzależnień,
 podnoszenie świadomości mieszkańców
Brzegu na temat ryzyka związanego ze
spożywaniem alkoholu.
 promocja zdrowego stylu życia,
 kształtowanie umiejętności
psychospołecznych i radzenie sobie w
trudnych sytuacjach, asertywność,
 edukacja w zakresie szkodliwości
spożywania alkoholu,
 działania sportowe: gry, zabawy, wycieczki.:
kino itp.

5.

UKS szkolna
Akademia
Piłkarska
„Aktywne
wakacje”
wypoczynek letniobóz sportowy w
Przesiece.

 edukacja w zakresie profilaktyki
alkoholowej,
 promocja zdrowego stylu życia,
 kształtowanie umiejętności
psychospołecznych,
 sport: gry, zabawy, wycieczki krajoznawcze.

5.000 zł

6.

Klub Sportowy
„Masters Brzeg”
„Pożegnanie
wakacji z Masters

 zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 edukacja poprzez warsztaty profilaktyczne na
temat wychowania w trzeźwości i
przeciwdziałania uzależnieniom.

3.500 zł

10.000 zł
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Brzeg” –
półkolonia.
7.

Uczniowski Klub
Sportowy I LO
„Brzeg biega w
trzeźwości – Bieg
Malucha 2018 r.”.

 integracja dzieci i rodziców poprzez udział w
biegu malucha,
 krzewienie ducha fair play,
 rozpowszechnianie kultury fizycznej,
 kampania informacyjna pn.: „Trzeźwość to
wolność” w formie prelekcji.

10.000 zł

ZWALCZANIE NARKOAMNII
W roku 2018 na realizację zadań publicznych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczono
kwotę w wysokości 20.000 zł. Środki te były zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2018 r.
Wysokość kwoty udzielonej dotacji w zakresie zwalczania narkomanii wyniosła 18.974 zł.
KONKURS OFERT
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia w 2018 r. ogłosiło 1 konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie zwalczania narkomanii dla podmiotów działających na rzecz
mieszkańców Gminy Brzeg. Konkursy ofert skierowane był do podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie zwalczania
narkomanii.
Wskaźniki dotyczące realizacji Programu w zakresie Zwalczania Narkomanii, niezbędne do
oceny realizacji Programu:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 1,
liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - 1 , w tym liczba organizacji – 1,
liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego – 1,
liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z
przyczyn niezależnych od organizacji - 0,
beneficjenci zrealizowanych zadań – dzieci, młodzież, osoby dorosłe z Gminy Brzeg,
w tym z rodzin dysfunkcyjnych, oraz osoby uzależnione i współuzależnione od
substancji psychoaktywnych,
wielkość wkładu finansowego:
 środki finansowe inne :w tym własne organizacji (łącznie): 0,00 zł
 wkład osobowy i rzeczowy (łącznie): 0,00 zł
liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje – 0,
liczba realizowanych umów partnerstwa – 0.

Poniższa tabela przedstawia wydatkowanie środków finansowych w roku 2018 w ramach
zadania z zakresu zwalczania narkomanii.
KONKURS NR I
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Oferent, tytuł zadania

Stowarzyszenie Na Rzecz
Ludzi Uzależnionych
„To Człowiek”
„Prowadzenie zajęć
terapeutycznych i
profilaktyczno- edukacyjnych
skierowanych do osób
uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniom od
narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych
oraz ich rodzin na rzecz
mieszkańców gminy Brzeg”.







Zakres

Przyznana

działań

dotacja

promocja i rekrutacja uczestników
zadania,
program profilaktyki uniwersalnej ,,
Wspólny mianownik”,
prowadzenie zajęć grupowych : etap I
grupa motywująca,
prowadzenie zajęć grupowych : etap II
grupa motywująca,
grupa dla rodzin osób z problemem
narkotykowym:
-spotkania indywidualne,
-spotkania superwizyjne,
-program CANDIS.

20.000 zł.
zwrot dotacji
1.026 zł.

POMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia w roku 2018 na realizację zadań publicznych z zakresu
promocji i ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł. Środki te były
zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2018. Wysokość kwot udzielonych dotacji w zakresie
promocji i ochrony zdrowia w ramach konkursu ofert i ofert pozakonkursowych wyniosło
28.495,76 zł.
KONKURS OFERT
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia w 2018 r. ogłosiło jeden konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów
działających w ramach zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg. Konkurs ofert skierowany
był do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań
publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
Wskaźniki dotyczące realizacji Programu w zakresie promocji i ochrony zdrowia, niezbędne
do oceny realizacji Programu:
1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 1,
2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - 3, w tym liczba organizacji – 3,
3. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego – 2,
4. Liczba ofert odrzuconych-1,
5. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z
przyczyn niezależnych od organizacji – 0,
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6. beneficjenci zrealizowanych zadań – seniorzy i osoby niepełnosprawne z terenu
Gminy Brzeg,
7. wielkość wkładu finansowego:
 środki finansowe własne organizacji (łącznie): 5.559,99 zł,
 wkład osobowy i rzeczowy (łącznie): 4.200 zł.
8. liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje – 0,
9. liczba realizowanych umów partnerstwa – 0.
Poniższa tabela przedstawia podział środków finansowych w roku 2018 na poszczególne
zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

KONKURS NR I
Lp.

1.

Oferent, tytuł zadania
Oddział Polskiego
Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego Ziemi
Brzeskiej PTTK
„Aktywność fizyczna
seniorów z terenu Gminy
Brzeg mająca pozytywny
wpływ na proces starzenia
się”

Zakres

Przyznana

działań

dotacja

 program zdrowotny:
 Czerwiec-listopad: 2 razy w
tygodniu gimnastyka przy muzyce
tańca w stylu tai chi oraz hi kong
– wzmacnianie nóg, poprawa
postawy ciała, przeciwdziałanie
osteoporozie, uruchomienie
kręgosłupa w dolnej części ważnej
dla osób starszych,
 Czerwiec-wrzesień: 2 razy w
tygodniu – trenerka jogiprowadzenie ćwiczeń
rozciągających z elementami
oddechu i relaksacji, walka z
bólem i różnymi dolegliwościami
ciała, synchronizacja ruchu z
oddechem co poprawia
funkcjonowanie całego organizmu,
usuwanie toksyn,
profesjonalna rekreacja przy użyciu
kijków nordic –walking,
 program edukacyjny, prelekcja : na
temat korzyści płynących z
aktywności fizycznej i zdrowego
stylu życia, wpływ na proces
starzenia się.

9.150 zł
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2.

Brzeskie Stowarzyszenie
Amazonek BSA
„Kocham Cię Życie” –
Jarnołtówek.

 program zdrowotny :
kultura fizyczna w formie ćwiczeń
ogólnorozwojowych, ćwiczenia
krążeniowo-oddechowe,
usprawniające aparat ruchu, w
zakresie utrzymania koordynacji
motorycznej ciała, ćwiczenia
korekcyjne, basen, aktywne
spacery przy użyciu kijków
nordic-walking, elementy
aerobiku, szkolenia z pierwszej
pomocy, wycieczki piesze
krajoznawcze,
 program edukacyjny:
 szkolenie w zakresie zdrowego
stylu życia i odżywiania się,
 zajęcia edukacyjne w zakresie
profilaktyki uzależnień,
 warsztaty w zakresie radzenia
sobie w sytuacjach trudnych i
kryzysowych ,
 szkolenie z pierwszej pomocy,
 ćwiczenia usprawniające aparat
ruchu oraz koordynacja
motoryczna ciała na basenie,
 zajęcia sportowe
ogólnorozwojowe na sali
gimnastycznej,
 ćwiczenia korekcyjne ,
poprawiające sprawność ruchową,
 ćwiczenia relaksacyjne oraz
krążeniowo-oddechowe,
 aktywne spacery z
wykorzystaniem kijków nordicwalking.

3.805,76 zł
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OFERTY UPROSZCZONE
Dofinansowanie w ramach dotacji w zakresie promocji i ochrony zdrowia działań z
własnej inicjatywy tzw. ofert uproszczonych „Mały Grant”.
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688.) organizacje pozarządowe lub podmioty, o
których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się z własnej inicjatywy o realizację zadania
publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert z zastrzeżeniem, że wysokość środków
finansowych przekazywana w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji
planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych zlecanych
organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
Wskaźniki dotyczące realizacji Programu w zakresie promocji i ochrony zdrowia, niezbędne
do oceny realizacji Programu:
1. liczba złożonych ofert z własnej inicjatywy: ofert – 3, w tym liczba organizacji – 3,
2. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego – 3,
3. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z
przyczyn niezależnych od organizacji - 0,
4. beneficjenci zrealizowanych zadań – seniorzy, uczniowie i młodzież pochodząca z
terenu Gminy Brzeg,
5. wielkość wkładu finansowego:
 środki finansowe inne, własne i od odbiorców oraz osobowe i rzeczowe organizacji
(łącznie): 14.594,56 zł,
6. liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje – 0,
7. liczba realizowanych umów partnerstwa – 0.
Poniższa tabela przedstawia podział środków finansowych w roku 2018 na poszczególne
zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia.
Lp.

Oferent, tytuł
zadania

1.

Uniwersytet III
Wieku
„Profilaktyka i
rekreacja
wspierająca
funkcjonowanie
zdrowego stylu
życia osób
starszych”.

Zakres działania





promocja zdrowego stylu życia,
zagospodarowanie czasu wolnego
uczestników jako walka z samotnością i
wykluczeniem społecznym,
prowadzenie zajęć edukacyjnych, sportoworelaksacyjnych, pn.: „Aktywny styl życia”.

Przyznana
dotacja
5.040 zł
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2.

3

Brzeskie
Stowarzyszenie
Promocji i
Zdrowia



„Szkolenie dla
opiekunów osób
dotkniętych
chorobami
otępiennymi i
niedołężnymi”



Brzeskie
Stowarzyszenie
Chorych na SM
„Razem łatwiej”








podnoszenie wiedzy i umiejętności
praktycznych w opiece nad chorymi w domu
w tym: o sposobach leczenia i aspektach
pielęgnacyjno-opiekuńczych, higienicznych
osób z chorobami Alzheimera, demencją i
innymi niepełnosprawnościami,
współpraca z lekarzami, pielęgniarkami oraz
Ośrodkami Pomocy Społecznej w realizacji
opieki domowej,
aspekty prawne związane z opieką nad
chorymi w domu,
zwiększenie wiedzy na temat opieki osób
starszych w domu,

5.500 zł

warsztaty na temat wykluczenia społecznego,
warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem,
spotkanie integracyjno-poznawcze-wymiana
doświadczeń.

5.000 zł

ORGANIZACJA I ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3
W FORMIE ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH
KONKURS OFERT
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia w 2018 r. ogłosiło trzy konkursy ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków
niepublicznych. Konkurs ofert skierowany był do podmiotów określonych w art. 8 ust.1 pkt 2
i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. Dz. U. z 2016r.,
poz. 157 z późn. zm.), posiadających wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza
Brzegu, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688.).
Wskaźniki dotyczące realizacji Programu w zakresie promocji i ochrony zdrowia, niezbędne
do oceny realizacji Programu:
liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 3,
liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - 4, w tym liczba organizacji – 4,
liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego – 4,
liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z
przyczyn niezależnych od organizacji – 0,
5. beneficjenci zrealizowanych zadań – dzieci do lat 3 z terenu Gminy Brzeg,
6. Wysokość dofinansowania wyniosła 200 zł dla każdego dziecka uczęszczającego do
Żłobka Niepublicznego w Brzegu,
7. liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje – 0,
1.
2.
3.
4.
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8. liczba realizowanych umów partnerstwa – 0,
Poniższa tabela przedstawia podział środków finansowych w roku 2018 na poszczególne
zadania z zakresu organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3.
Lp
.

Oferent, tytuł
zadania

1.

„SŁONECZKO”
Niepubliczny Żłobek
ATUT Urszula
Tymków
ul. Nysańska 21,
49-300 Brzeg.

2.

„SMERFUŚ”
Niepubliczny Żłobek
PABO Paulina
Pociecha
ul. Plac Moniuszki 2,
49-300 Brzeg.
„WESOŁA
SOWA”
Niepubliczny Żłobek
Wesoła Sowa
Monika Domżalska,
ul. Wojska Polskiego
2-4,
49-300 Brzeg.
„PUCHATEK”
Niepubliczny Żłobek
ul. Piastowska 21,
49-300 Brzeg.

3

4.

Zakres działania

Przyznana
dotacja

Wykorzystana
dotacja

 Organizacja opieki nad
dziećmi do lat 3.

100.000 zł

87.865,32 zł

 Organizacja opieki nad
dziećmi do lat 3.

67.200 zł

54.096,37 zł

 Organizacja opieki nad
dziećmi do lat 3.

57.600 zł

9.344,32 zł

 Organizacja opieki nad
dziećmi do lat 3.

14.000 zł

11.501,31 zł

Konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2019 poz. 506.) oraz §3 ust.3 Uchwały Nr LXIII/704/10 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29
października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w roku 2018
przeprowadzane zostały konsultacje projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt aktu prawa miejscowego były publikowane na stronie
internetowej Gminy Brzeg - www.brzeg.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.brzeg.pl, dodatkowo wysyłano maile z prośba o zapoznanie się oraz wyrażenie opinii
w przedmiotowej kwestii.
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Konsultacje były przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia oraz
treści projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Gminy Brzeg oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej - www.bip.brzeg.pl.
Były one realizowane poprzez możliwość składania opinii oraz uwag do projektu uchwały w
formie pisemnej lub elektronicznej.
Opinie można było składać w terminie określonym w Ogłoszeniu o konsultacjach w Biurze
Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, przy ul. Robotniczej 12 lub pocztą elektroniczną na
adres e-mail: ngo@brzeg.pl, a także promocja@brzeg.pl
Konsultacje były przeprowadzane przez Pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych.
W roku 2018 zostały przeprowadzone następujące konsultacje dotyczące projektów
aktów prawa miejscowego w sprawach:
1. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół
podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,
2. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brzeg lub jej
jednostkom budżetowym i samorządowym jednostkom kultury oraz warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną,
3. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków zajętych na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt,
4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2018,
5. Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg na lata
2018-2023,
6. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg,
7. projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Brzeg miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
8. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy Brzeg,
9. wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Gminy Brzeg,
10. projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonych: Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej
w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z
dnia 30 maja 2014r., Uchwałą Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia
2011r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014r. oraz
Uchwałą Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011r., dla obszaru w
granicach uchwalonego Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg oraz przyległych
obszarów w rejonach ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy Młyńskiej i Placu Drzewnego,
11. projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
12. projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brzeg z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
27

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2019.
Udzielanie organizacjom wsparcia pozafinansowego, organizacyjnego, technicznego i
merytorycznego.
Współpraca Gminy Brzeg w zakresie realizacji zadań publicznych rozwija się także dzięki
coraz większej aktywności stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz naszej Gminy i jej
mieszkańców. Współpraca ta opiera się nie tylko na formie finansowej, czyli w postaci
udzielania dotacji na realizację zadań ale także odbywa się przy pomocy wsparcia rzeczowego
m.in. zakup nagród na konkursy, wydawanie materiałów promocyjnych, użyczanie Sali i
pomieszczeń będących w jej zarządzie. Gmina Brzeg podczas wszelkich wydarzeń sportowych,
kulturalnych oraz turystycznych oferuje ze swojej strony także wsparcie organizacyjne.
Aktywność trzeciego sektora i pojawiających się inicjatyw oddolnych z roku na rok stale
wzrasta, co należy przyjąć jako wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości
współpracy z jednostkami samorządowymi w celu realizacji przedsięwzięć niosących korzyści
dla całej społeczności miejskiej. Stale wzrasta liczba nowo zawiązywanych stowarzyszeń,
klubów sportowych, fundacji i organizacji pozarządowych, co świadczy o potrzebie działania
społeczeństwa i współpracy w realizacji najważniejszych wydarzeń w naszej gminie.
Wykaz i krótka charakterystyka wybranych organizacji pozarządowych
współpracujących z Gminą Brzeg w roku 2018 w sferze realizacji zadań publicznych,
zgodnie z założeniami zawartymi w Programie.

Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia
Fundacja swą działalność rozpoczęła od pracy edukacyjno-terapeutycznej na rzecz dzieci
i młodzieży wymagającej szczególnej atencji. Obecnie odbiorcami akcji prowadzonych przez
Fundację jest cała lokalna społeczność. Od 2015 roku Fundacja prowadzi działania
w Pracowni Orange - świetlicy multimedialnej dostępnej dla wszystkich mieszkańców miasta,
skupiającej w szczególności dzieci. Aktualnie realizowanymi przez organizację projektami są:
Pracownia Orange, Akademia Brzeskiego Strzelca oraz Podwórko Pełne Uśmiechu.
Polskie Stowarzyszenie CARROM
Popularyzuje wszelkie odmiany gry Carrom szczególnie wśród dzieci, młodzieży a także
dorosłych, promuje kulturę i sport. Uprawianie Carrom przyczynia się do rozwijania
osobowości gracza w zakresie rozwoju zdolności podejmowania decyzji strategicznych,
współdziałania, asertywności oraz zręczności. Stowarzyszenie ułatwia swoim członkom
kontakty z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działania.
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM
Co roku organizuje Wojewódzki Festiwal Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych
Jesteśmy Tu, podczas którego prezentowany jest dorobek artystyczny solistów i zespołów
wokalnych osób niepełnosprawnych, dokonywana jest wymiana pomysłów i doświadczeń
upowszechniania i promocji śpiewu oraz twórczości artystycznej wśród osób
niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier i integracja osób z różnych środowisk. Działa
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także na niwie sportowej m.in. rokrocznie realizując zadania z zakresu sportów wodnych oraz
innych zabaw rekreacyjnych. Działa także w zakresie propagowania wolontariatu.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Tworzy społeczny ruch na rzecz pomocy dzieciom, przeciwdziała zagrożeniom zdrowotnym i
ekologicznym. Upowszechnia zdrowy styl życia, kulturę fizyczną i sport, popularyzuje kulturę,
rozwija zainteresowania, chroni dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym
traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem, pracą, dyskryminacją i innymi formami
krzywdzenia.
Stowarzyszenie FACE THE MUSIC
Organizuje Festiwal Piosenki Angielskiej, w ramach którego co roku przesłuchuje młodych
ludzi prezentujących swoje zdolności wokalne oraz znajomość języka angielskiego. Poprzez
organizację powyższej imprezy Stowarzyszenie realizuje promuje młode talenty, ułatwia
kontakt z muzyką i piosenką, organizuje wolny czas i naukę języka angielskiego poprzez śpiew
oraz zapoznaje z kulturą krajów anglojęzycznych.
Towarzystwo imienia Ferenca Liszta
Od grudnia 1989 roku realizuje Wieczory Lisztowskie – cykl koncertów o charakterze
popularyzatorskim utworów od epoki baroku do współczesności. Koncerty organizowane są od
lutego do grudnia (z wyłączeniem czerwca i lipca), natomiast cykl koncertów od września do
grudnia to tzw. festiwal pianistyczny, ponieważ składa się wyłącznie z recitali fortepianowych.
Wieczory lisztowskie odbywają się w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.
Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów
W swojej działalności statutowej skupia się na propagowaniu nowych zjawisk w kulturze i
sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem literatury, wspieraniu twórczości młodych artystów,
współudziale w inicjowaniu i koordynacji działań artystycznych i kulturowych, szeroko pojętej
promocji wizerunku Brzegu i jego środowiska twórczego w kraju i za granicą oraz działaniu na
rzecz integracji różnych środowisk artystycznych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez: organizowanie spotkań literackich, kursów, koncertów, pokazów, happeningów,
odczytów, warsztatów artystycznych, seminariów, działań o charakterze teatralnym, spotkań
dyskusyjnych, sympozjów, kongresów; działań o charakterze kulturalno – oświatowym, takich
jak: prowadzenie i organizacja zajęć dydaktycznych (lekcje, wykłady monograficzne,
warsztaty, zajęcia pozalekcyjne, prelekcje) w szkołach i innych placówkach związanych z
oświatą; działania edytorskie: czasopisma, gazety, książki, broszury; współpracę z innymi,
formalnymi i nieformalnymi organizacjami i instytucjami, których działalność pokrywa się z
celami statutowymi Stowarzyszenia; upowszechnianie wiedzy o sztuce i szerzenie kultury;
współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie MUSICA AETERNA
Organizuje i inspiruje koncerty, festiwale, spotkania muzyków różnej specjalności, seminaria,
wykłady i kursy muzyczne. Działa na rzecz zaspakajania potrzeb kulturalnych dzieci,
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młodzieży i dorosłych oraz prowadzi działalność szkoleniowo-edukacyjną, wydawniczą, a
przede wszystkim koncertową.
Fundacja Wspierania Kultury Cultura Mundi
Wspiera kulturę i sztukę m.in poprzez działalność psychoterapeutyczną wśród młodzieży
szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym. Szczególny nacisk organizacja kładzie na
problematykę równości, praw człowieka, tolerancji, przeciwdziałania przemocy, ksenofobii i
antysemityzmowi oraz roli postaw obywatelskich w ramach społeczeństwa europejskiego.
Fundacja skupia wokół idei artystycznych młodych twórców, zajmuje się także organizacją
imprez o charakterze artystycznym z udziałem twórców polskich i zagranicznych. Organizator
Karawany Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych.
Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne
Organizator Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego DRUM FEST. Celem organizacji jest
m.in. upowszechnianie muzyki perkusyjnej oraz podnoszenie poziomu kształcenia gry na
instrumentach perkusyjnych.
Główną działalnością organizacji jest organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych oraz
innych form prezentacji polskiej i zagranicznej twórczości.
Fundacja Tango si
Organizator Festiwalu Magia Tanga. Cele Fundacji to rozwój, popularyzacja i promocja kultury
i sztuki, w szczególności tanga argentyńskiego. Organizacja wspomaga także działania mające
na celu integrację Polski z innymi krajami oraz współpracę między społeczeństwami. Prowadzi
działalność edukacyjną, wychowawczą oraz terapeutyczną poprzez taniec i pokrewne
dziedziny.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru im. Św. Maksymiliana
Stowarzyszenie stawia sobie za cel tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej,
popularyzowanie twórczości muzyki chóralnej, a także edukacyjno-wychowawcze działanie
dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży. Poza tym, organizacja wspiera społeczną aktywność
obywateli i innych organizacji pozarządowych oraz współpracuje z samorządem terytorialnym
przy realizacji swoich zadań.
Fundacja USKRZYDLENI
Misja Fundacji „Uskrzydleni” jest prosta i zrozumiała – „Dodajemy skrzydeł dzieciom i
młodzieży. Robimy to, wiedząc, że niesienie pomocy jest zarówno darem jak i obowiązkiem
każdego człowieka. Wspieramy młodych ludzi w stawaniu się świadomymi, dorosłymi ludźmi,
nie zabierając im cząstki ich dzieciństwa.”
Fundacja prowadzi działalność w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomocy społecznej bez zakwaterowania, pomoc
osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, działalność wspomagającą edukację
oraz pozaszkolne formy edukacji artystycznej, działalność związaną ze sportem.
Brzeskie Stowarzyszenie Amazonek
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób z rakiem piersi.
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Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta „ TAMA”
Jest stowarzyszeniem, które w swojej działalności oferuje inicjowanie, wdrażanie,
propagowanie idei trzeźwego życia, wolnego od jakichkolwiek uzależnień, a także szeroko
pojętą pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i wzmacnianiu chęci do
podejmowania prób wychodzenia z alkoholizmu.
Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek”
Celem organizacji jest pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz profilaktyka
uzależnień. Stowarzyszenie reprezentuje interesy osób pokrzywdzonych przez choroby oraz
chroni uzależnionych przed wykluczeniem społecznym. Ponadto, organizuje wzajemną pomoc
swoim członkom, a także ludziom żyjącym z wirusem HIV oraz chorym na AIDS.
Stowarzyszenie „ Pokój i Dobro”
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie działalności prewencyjnej w zakresie
patologii zjawisk społecznych, budzenie nadziei, przywracanie sensu życia osobom
zagubionym i potrzebującym wsparcia, stwarzanie warunków dzieciom i młodzieży do
radosnego i właściwego wzrastania, udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom,
młodzieży i rodzinom, prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej
oraz rozwijanie idei wolontariatu.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Celem WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub
narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. Ponadto, organizacja
prowadzi profilaktyczną działalność w zakresie bezpieczeństwa osób na wodach, a także
przeprowadza szkolenia służby ratowniczej.
Brzeskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: prowadzenie działalności
edukacyjno-informacyjnej m.in. poprzez organizację wykładów, seminariów, lektoratów
języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i
innych zajęć np. z zakresu kultury fizycznej i rekreacji. Organizuje wycieczki turystycznokrajoznawcze, przekazuje nabyte doświadczenia życiowe i zawodowe młodzieży i innym
grupom społecznym potrzebującym wsparcia.
Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie wszelkich form kolekcjonowania różnych
przedmiotów i walorów. Przez pierwsze lata istnienia SK członkami byli wyłącznie fonoteliści
– kolekcjonerzy kart telefonicznych. Właśnie wówczas ten rodzaj hobby był najpopularniejszy
w Polsce.
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
To najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Od powstania w
1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich
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jej formach, od turystyki pieszej górskiej i nizinnej począwszy, poprzez kolarską, kajakową,
żeglarską, konną i narciarska, aż po motorową. Towarzystwo wypracowało i upowszechniło
krajoznawczy program turystyki, którego treścią jest poznawanie Ojczyzny, ochrona przyrody,
krajobrazu
i
zabytków.
Stwarza
warunki
ułatwiające
turystom
i krajoznawcom wędrowanie po kraju i poza jago granicami. Towarzystwo stworzyło
i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej służący rozwojowi zainteresowania
różnymi formami turystyki i krajoznawstwa.
KS Futsal Team
To organizacja sportowa powstała w 2012 r. Za cel stawia sobie m.in. popularyzację piłki
nożnej halowej. Jej zawodnicy brali udział w rozgrywkach I Ligi Futsalu, a także innych
zawodach. KS Futsal Team jest niejako kontynuatorem działającego w ubiegłych latach – w
ramach SKS Orlik – zespołu futsalowego.
Młodzieżowy Klub Softballowy Szóstka Brzeg
Jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, młodzież, rodziców, nauczycieli i sympatyków
softballu. Zadania statutowe realizuje we współdziałaniu z Publiczną Szkołą Podstawową nr 6
w Brzegu przy ulicy Poprzecznej 16. Propaguje softball i baseball poprzez szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.
Szkolny Klub Sportowy „Orlik” Brzeg
Działa na terenie naszego miasta od 1962 roku. Prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży w grze
w piłkę ręczną, boksie oraz w szachach. Rokrocznie organizuje letni i zimowy wypoczynek dla
dzieci i młodzieży.
Ludowy Miejsko-Gminny Klub Kolarski ZIEMIA BRZESKA
Wychowankowie tego klubu to czołówka krajowa, a nawet światowa (np. mistrz świata w
kolarstwie torowym Adrian Tekliński). Wyniki uzyskane przez zawodników w imprezach
ogólnopolskich i międzynarodowych spowodowały, że są oni powołani do kadry narodowej.
Szkolenie zawodników odbywa się na szosie, torze i przełaju w kategoriach: żak, młodzik,
junior młodszy, junior i orlik. Głównym źródłem finansowania jest Gmina Brzeg.
Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg
Od kilkunastu lat organizuje treningi i prowadzi zajęcia w piłce nożnej dla młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Głównym celem klubu jest szkolenie młodzieży w
oparciu o wykwalifikowaną (w zakresie piłki nożnej) kadrę trenerską składającą się głównie
z pedagogów szkolnych. Seniorzy zespołu występują w trzeciej lidze.
Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny FENIKS w Brzegu
Zrzesza stałych członków, ponadto w działalność włączają się osoby niezrzeszone, które
uczestniczą w zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie.
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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido „Aikikai Polska”
Organizacja propaguje kulturę fizyczną oraz zdrowy tryb życia, a także ideę sztuk walki.
Ponadto zapobiega demoralizacji dzieci i młodzieży oraz zwalcza wady postawy i otyłość.
Uczniowski Klub Sportowy Szkolna Akademia Piłkarska
Działa przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Brzegu przy ulicy Poprzecznej 16.
W klubie trenują uczniowie klas sportowych o profilu piłka nożna.
Klub Sportowy Masters Brzeg
Klub organizuje treningi piłki nożnej dla chłopców i dziewczynek w wieku 4-14 lat.
Stowarzyszenie Brzeg 4x4
Organizacja propaguje rozwój turystyki motorowej, w szczególności off-road, rozwija wśród
kierowców kulturę i wiedzę motoryzacyjną, zwiększa świadomość ekologiczną użytkowników
pojazdów terenowych, a także popularyzuje historię motoryzacji, w szczególności w zakresie
pojazdów terenowych. Stowarzyszenie organizuje Amatorskie Przeprawowe Mistrzostwa
Polski H6 oraz Ekstremalny Piknik Off-roadowy.
Klub Sportowy Koszykówki Stal Brzeg
Klub mający niejako ambicje kontynuacji koszykarskiej działalności po Klubie Sportowym
„Odra” Brzeg. Klub na mocy porozumienia współpracuje z UKS „Piłsudczyk PG 1”.
Uczniowski Klub Sportowy Piłsudczyk PG1
Funkcjonujący przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu (wcześniej przy
Publicznym Gimnazjum nr 1 w Brzegu) klub działający głównie w zakresie koszykówki
młodych dziewcząt. Klub na mocy porozumienia współpracuje z KSK „Stal” Brzeg.
Klub Lekkoatletyczny Kotwica
Klub propaguje lekkoatletykę, a także popularyzuje zdrowy i higieniczny tryb życia, zapobiega
występowaniu uzależnień i zjawisk patologicznych. Swoje zajęcia członkowie klubu realizują
m.in. na stadionie miejskim. Klub bierze udział w organizacji zabaw
i pikników dla dzieci i młodzieży, a także sztandarowej imprezy – Nocna Dycha.
UKS I LO
Działający przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu klub, którego działalność obejmuje
m.in. zajęcia ogólnorozwojowe, piłkę nożną i koszykówkę.
Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne Aqua
Celem Stowarzyszenia jest Współdziałanie w upowszechnianiu umiejętności pływania, a w
szczególności nauka pływania dzieci i młodzieży.
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Stowarzyszenie na rzecz Utworzenia i Rozwoju Katolickiego
Przedszkolnego w Brzegu

Zespołu Szkolno-

Stowarzyszenie to podejmuje działania na rzecz tworzenia i rozwoju niepublicznych placówek
na prawach szkól i przedszkoli skupiając w nich ludzi z wiarą, odwagą oraz pasją. Podejmuje
także wszelkie działania na rzecz kultury i sztuki, edukacji w tym edukacji sportowej, a także
promocji wartości chrześcijańskich i patriotyzmu.
Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
Główne przedmioty działania stowarzyszenia to ochrona, promocja zdrowia, działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyczne badanie diagnostyczne, rehabilitacja lecznicza
osób niepełnosprawnych oraz organizowanie opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.

(-) Burmistrz Brzegu
Jerzy Wrębiak
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