
Sprawozdanie z realizacji  

„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  

wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011” 
 
 

 Zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć Radzie 

Miasta oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 

poprzedni. 

 „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.        

3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011” został przyjęty uchwałą Rady Miasta        

Nr LXIII/789/2010 z dnia 28 października 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr IV.43.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia 31 marca 2011 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi Urzędu Miasta. 

 Celem programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań włączających organizacje w system 

demokracji lokalnej. Program jest wyrazem strategii Miasta Jastrzębie - Zdrój wobec organizacji pozarządowych           

i innych podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opartej 

na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, rzetelności                 

i jawności.  

Program reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym, pozafinansowym, określa  cele, zasady, formy  

i zakres przedmiotowy w ramach posiadanych środków.  

 Obszary współpracy Miasta Jastrzębie-Zdrój zawarte w Programie na 2011 r. zostały zebrane na podstawie 

zadań publicznych określonych w w/w Ustawie oraz wykazu zadań realizowanych przez Miasto w latach poprzednich.  

 Zgodnie z uchwalonym Programem w roku 2011 przeprowadzono siedem otwartych konkursów ofert                                               

dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie: 

 

I. Konkurs w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa  

(Zarządzenie Nr Or.IV.0151- 535/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 listopada 2010 r. ) 

- liczba ofert złożonych na konkurs: 47 

- liczba zawartych umów: 41 

- liczba umów, które nie zostały zrealizowane: 1 (rezygnacja organizacji z realizacji zadania publicznego) 

- wysokość kwot udzielonych dotacji:  

Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży 

1. Klub Wysokogórski – zadanie pn. Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnień sportowych dzieci                

i młodzieży poprzez popularyzację wszystkich form działalności klubu wśród dzieci i młodzieży – kwota dotacji  

826,00 zł. 

2. Szkółka Piłkarska MOSiR - zadanie pn. „Intensywne treningi i Organizacja – Profesjonalna Akademia Piłkarskich 

Umiejętności - obóz sportowy”. - 18.920,00 zł. 

3. Jastrzębski Klub Karate Kyokushin Kumite – zadanie pn. Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnień 

sportowych dzieci i młodzieży – KARATE KID W JASTRZĘBIU-ZDROJU – kwota dotacji 4.342,00 zł. 

4. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  

- zadanie pn. „V Spartakiada sportowo – rekreacyjna BAW SIĘ RAZEM Z TKKF” - kwota dotacji 4.233,00 zł. 

- zadanie pn. Sportowe wakacje 2011 z TKKF – poprzez wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnień 

sportowych dzieci i młodzieży – kwota dotacji 4.900,00 zł 

5. Klub Judo KOKA - zadanie pn.  Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnień sportowych dzieci i 

młodzieży poprzez organizację Regionalnej Ligi Judo dzieci „Funny judo” -  kwota dotacji  982,00 zł. 

 

Organizowanie imprez, zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” - zadanie pn. Organizacja imprez szachowych o randze międzynarodowej – 

Jastrzębskie Młodzieżowe Spotkania Szachowe - kwota dotacji 9.850,00 zł. 

2.  Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej: 

- zadanie pn. „V edycja Majówka na sportowo - Międzynarodowy przełaj kolarski i Turniej koszykówki ulicznej Bruk - 

kwota dotacji 4.733,00 zł. 

- zadanie pn. II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet  z okazji Dnia Kobiet - kwota dotacji 3.008,00 zł. 

3. Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego  

- zadanie pn.  XXXIX Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego  w kat. młodzieżowych  - JKTS Open 2011 - kwota 

dotacji 7.853,00 zł. 

- zadanie pn. III Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny  Juniorów  w tenisie stołowym (Turniej kwalifikacyjny                 

do indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów) - kwota dotacji 3.639,00 zł. 

4. Stowarzyszenie Biegów Górskich - zadanie pn. Ogólnopolski Bieg Uliczny Silesia RUN - kwota dotacji            

8.577,00 zł. 

5. UKH ZŁOTE JASTRZEBIE - zadanie pn. Mini hokej o randze ogólnopolskiej o Puchar Miasta Jastrzębie-Zdrój - 

kwota dotacji 892,00 zł.  



6. JKH GKS JASTRZĘBIE -  zadanie pn. Ogólnopolski Turniej Hokeja na lodzie o Puchar Miasta Jastrzębie-Zdrój - 

kwota dotacji 1.228,00 zł.  

7. Klub Judo KOKA 

- zadanie pn. Międzynarodowy Drużynowy Puchar Polski Młodzików Jastrzębie-Zdrój - kwota dotacji 5.097,00 zł. 

- zadanie pn.  Festiwal Wschodnich Sztuk Walki  - Promujący trzeźwy Tryb Życia- kwota dotacji  4.915,00 zł. 

8. Jeździecki Klub Sportowy EQUI VERSO - zadanie pn. Organizacja Zawodów Konnych Rangi Międzynarodowej 

w skokach przez przeszkody - kwota dotacji 13.376,00 zł. 

9. UKH BIAŁE JASTRZĘBIE - zadanie pn. III Międzynarodowy Turniej Hokejowy Kobiet o Puchar Dyrektora 

MOSiR -  kwota dotacji 3.376,00 zł. 

10. Uczniowski Klub Sportowy ZSZ -Jedynka – zadanie pn. IV Edycja Euroregionalnej Ligi Biegu na Orientację -  

kwota dotacji 2.371,00 zł. 

11. KS NAUTILUS JASTRZĘBIE – zadanie pn. Organizowanie imprez, zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej 

w dyscyplinie pływanie w płetwach – I Runda Pucharu Polski - kwota dotacji 4.418,00 zł. 

 

Organizowanie imprez, zawodów sportowych, których uczestnikami będą osoby niepełnosprawne 

1. Olimpiady Specjalne Polska- Śląskie Oddział Regionalny – zadanie pn. XI Regionalny Miting Treningowy 

Programu Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych - kwota dotacji  2.084,00 zł. 

2. UKS ZSZ-JEDYNKA - zadanie pn. Puchar Polski w Trail – O - kwota dotacji 1.551,00 zł 

 
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  

1. Klub Wysokogórski - 4.374,00 zł. 

2. MKS JASTRZĄB - 19.060,00 zł. 

3. LKS GRANICA RUPTAWA - 22.042,00 zł 

4. KS NAUTILUS - 16.410,00 zł. 

5. LKS ZRYW BZIE - 4.355,00 zł. 

6. JASTRZĘBSKI KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY - 9.579,00 zł 

7. SEKCJA PŁYWACKA H20 - 7.587,00 zł 

8. JASTRZĘBSKI KLUB TENISA  STOŁOWEGO - 30.785,00 zł. 

9. KLUB JUDO KOKA - 26.378,00 zł. 

10. JKH GKS JASTRZĘBIE - 48.887,00 zł. 

11. LKS ŻAR SZEROKA -  8.781,00 zł. 

12. KS JASTRZĘBIE-BORYNIA - 36.597,00 zł. 

 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży propagujące trzeźwy tryb życia organizowane przez uczniowskie kluby sportowe 

1. UKS ROMI – kwota dotacji: 12.763,00 zł. 

2. UKS RUPTAWA – kwota dotacji:   9.406,00 zł. 

3. UKH BIAŁE JASTRZĘBIE - kwota dotacji: 12.211,00 zł 

4. UKS PIONIER – kwota dotacji: 27.963,00 zł. 

5. UKH ZŁOTE JASTRZĘBIE – kwota dotacji:  8.822,00 zł. 

6. UKS ZSZ-JEDYNKA – kwota dotacji: 18.835,00 zł 

 

Łącznie na wsparcie zadań w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa w roku 2011 

przekazano – 436 036 zł. 

 

 

II. Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury 

(Zarządzenie Nr Or.IV.0151-534/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 17 listopada 2010 r.)  

- liczba ofert złożonych na konkurs: 10 

- liczba zawartych umów: 6 

- liczba umów, które nie zostały zrealizowane: brak 

- wysokość kwot udzielonych dotacji:  

1. Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej – na organizację VII Festiwalu Kultury Śląskiej 

pn. NASZE SZNITY i KRAICZKI - kwotę 12.060,00 zł 

2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej na opracowanie zebranych i uzupełnienie materiałów do wydania 

VI tomu Jastrzębskiej Biblioteki Historycznej opisującego dzieje Szerokiej, Boryni i Skrzeczkowic oraz znajdujących 

się w nich parafii na tle historii Górnego Śląska - w tym wydanie 10 biuletynów – kwotę 10.500,00 zł. 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej – na organizację Irlandzkiego Święta w Jastrzębiu-

Zdroju – kwotę 8.050,00 zł. 

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej – na organizację warsztatów artystycznych, 

fotograficznych pn. „Z Pyzą na polskich dróżkach” – kwotę 11.526,00 zł. 

5. Parafia Ewangelicko-Augsburska – na organizację VI Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej – kwotę 

24.880,00 zł. 



6. Ochotnicza Straż Pożarna – na organizację Pokazów Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych – kwotę 

15.680,00 zł. 

 

Łącznie na wsparcie zadań w dziedzinie kultury przekazano dotacje w wysokości - 82 696 zł. 

 

III. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zdania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,                          

pn: „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdrój 

w 2011 roku”. 

(Zarządzenie Nr Or.IV.0151- 5/2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11-01-2011r.) 

- liczba ofert złożonych na konkurs: 1 

- liczba zawartych umów: 1 

- liczba umów, które nie zostały zrealizowane: brak 

- wysokość kwot udzielonych dotacji:  

Dotację przyznano dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Katarzyny z Jastrzębia-Zdroju dotację na realizację zadania pn. 

„Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju w 2011 

roku” – w kwocie 50 500,00 zł. 

 

IV. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

(Zarządzenie Nr Or.IV.0151-28/2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25.01.2011r.) 

- liczba ofert złożonych na konkurs: 7 

- liczba zawartych umów: 4 

- liczba umów, które nie zostały zrealizowane: brak 

- wysokość kwot udzielonych dotacji:  

1. Jastrzębski Klub Morsów „Biały Miś” tytuł zadania publicznego: „Ruch jest w stanie zastąpić każdy lek ale żaden 

lek nie zastąpi ruchu” - dotacja  w wysokości: 6 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek „Amazonki” tytuł zadania publicznego: „Rehabilitacja psychiczna            

i fizyczna kobiet z Jastrzębia – Zdroju po chorobie nowotworowej piersi” - dotacja w wysokości: 3 900,00 zł. 

3. Towarzystwo „Sprawni Inaczej” tytuł zadania publicznego: „O równe szanse” dotacja w wysokości: 9758,00 zł. 

4. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Bury Miś” tytuł zadania publicznego: „Rozwój 

daje radość – czyli wieloprofilaktyczne usprawnienie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zajęcia 

specjalistyczne w placówkach oraz kontynuacja terapii w warunkach domowych jako źródło sukcesu dziecka chorego” 

- dotacja w wysokości: 6 060,00 zł. 

 

Łącznie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia przyznano kwotę                     

w wysokości: 25 718,00 zł. 

 

V. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki                              

i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin 

poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia. 

 (Zarządzenie Nr Or-IV.0050. 45 .2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 9 lutego 2011 r.) 

- liczba ofert złożonych na konkurs: 2 

- liczba zawartych umów: 2 

- liczba umów, które nie zostały zrealizowane: brak 

- wysokość kwot udzielonych dotacji: 

1. Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości  - na zadanie pn. Działania skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin 

poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia – kwota dotacji:  40 000,00 zł. 

2. Klub Abstynentów „Arka” - na zadanie pn. „Damy przykład – nie wykład” - kwota dotacji: 60 000,00 zł.   

 

Łącznie na powierzenie zadań w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących 

działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia 

przekazano dotacje w wysokości: 100 000,00 zł. 

 

VI. Otwarty konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w dziedzinie edukacji. 

(Zarządzenie Nr Or-IV.0050.210.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r.) 

- liczba ofert złożonych na konkurs: 5  

- liczba zawartych umów: 4 

- liczba umów, które nie zostały zrealizowane:  

- wysokość kwot udzielonych dotacji: 

1. Stowarzyszenie „Projekt dziesiątka” w Jastrzębiu-Zdroju – organizacja „Konkursu fotograficznego Jastrzębie-

Zdrój – nie tylko zdrój”- kwotę  2 740,00 zł. 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Tęcza” w Jastrzębiu-Zdroju – organizacja 



pleneru integracyjnego dla dzieci  i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Dobre graffiti” - kwotę 

3 475,00 zł. 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” w Jastrzębiu-Zdroju - organizacja konkursu 

plastyczno-fotograficznego  „Mój zwierzak” - kwotę 1 235,00 zł. 

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju - organizacja zadania                     

pn. „Muzyczne inspiracje – warsztaty edukacyjne” - kwotę 3 000,00 zł. 

 

Łącznie na realizację zadania publicznego z dziedziny edukacji przyznano kwotę w wysokości 10 450,00 zł. 

 

VII. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie działań na rzecz osób, 

rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną na rok 2011. 

(Zarządzeniem Nr Or-IV.0050. 250 .2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2011 r.) 

- liczba ofert złożonych na konkurs: 2 

- liczba zawartych umów: 1 

- liczba umów, które nie zostały zrealizowane: brak 

- wysokość kwot udzielonych dotacji: 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or-IV. 0050.390.2011z dnia 25 sierpnia 2011 r. przyznano 

Stowarzyszeniu Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj” dotację na wsparcie realizacji 

zadania publicznego w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną                       

pn. „Profilaktyka - Pozytywnie”  – w kwocie 14 994,00 zł. 

 

VIII. W 2011 roku łącznie 43 organizacje realizowały zadania publiczne na rzecz mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. 

 

IX. Skonsultowano 2 akty prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku 

publicznego: 

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta 

Jastrzębie – Zdrój”. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 22 kwietnia 2011 r. do 5 maja 2011 r.  

 

2. Projekt uchwały „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”. Konsultacje przeprowadzono                 

od 3 października 2011 r. do 17 października 2011 r. 

 

X. W 2011 roku organizacje pozarządowe, inne podmioty pożytku publicznego oraz mieszkańcy Miasta nie zgłosili 

wniosku o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej. 

 

XI. Organizacjom pozarządowym zlecono realizację zadań publicznych zgodnie z art. 19 a Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach tzw. „małych grantów” w dziedzinie ochrony środowiska. Zadania       

realizowało: 

- Koło Łowieckie „Odra” w Rybniku  - zadanie pn. „Ochrona zwierzyny drobnej na terenie obwodu łowieckiego       

nr 182 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój” - kwota dofinansowania 10.000 zł. 

- Koło Łowieckie „Las” - zadanie pn. „Ochrona zwierzyny drobnej na terenie obwodu łowieckiego                               

nr 170 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój”- kwota dofinansowania - 10. 000 zł. 

- Śląski Związek Pszczelarzy Koło Pszczelarzy w Jastrzębiu-Zdroju – zadanie pn. Pszczoła miodna elementem 

zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju” - kwota dofinansowania -  8 202, 15 zł. 

 

XII. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego otrzymały wsparcie w postaci bezpłatnych 

szkoleń. Zorganizowano następujące szkolenia, spotkania: 

 

1. Szkolenie z zakresu nowego rozporządzenia w sprawie wzoru ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania 

publicznego. Szkolenie odbyło się 8 lutego 2011 r., w którym uczestniczyło 61 osób w tym przedstawiciele Urzędu 

Miasta i organizacji pozarządowych. 

 

2. Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Region aktywnych organizacji – utworzenie mobilnych 

centrów informacji i wspierania NGO w województwie śląskim”. Spotkanie odbyło się 21 marca 2011 r.  

 

3. Warsztaty w zakresie planowania programów – planowania wydarzeń o charakterze społecznym i obywatelskim. 

Termin spotkania 30 czerwiec 2011 r., w którym uczestniczyło 11 reprezentantów organizacji pozarządowych. 

 

4. 3 października 2011 r. odbyło się szkolenie pn. „Jak realizować, rozliczać i sprawozdawać zadania po zmianie 

rozporządzenia w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego”. W spotkaniu 

uczestniczyły 42 osoby w tym przedstawiciele Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych. 

 

5. Szkolenie pn. „Zarządzanie finansami w NGO”, które odbyło się 1 grudnia 2011 r.  



 

6. 19 grudnia 2011 r. organizacje pozarządowe uczestniczyły w koncercie wigilijnym, który odbył się w Domu 

Zdrojowym. W spotkaniu uczestniczyło 79 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

 

7. W ramach realizowanego przez Urząd Miasta projektu pn. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” odbyły 

się szkolenia: 

- Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL   

- Program do tworzenia prezentacji multimedialnych POWER POINT  

- Edytor tekstu MS WORD  

- Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL  

- Program do tworzenia prezentacji multimedialnych POWER POINT  

- Edytor tekstu MS WORD”   

- Trzeci sektor wyzwaniem i szansą dla kobiet w Jastrzębiu-Zdroju   

- Psychologiczne aspekty ulegania i asertywności   

- Trening umiejętności komunikacyjnych związanych z asertywnością  

- Radzenie sobie ze stresem  

- Zarządzanie czasem  

- Delegowanie  

- Podejmowanie decyzji  

- Rozwiązywanie konfliktów – rozpoznawanie przyczyn konfliktów i radzenie sobie w trudnych sytuacjach 

- Współpraca Wygrany – Wygrany – od rozwiązania konfliktu do udanej współpracy 

- Partnerstwo lokalne na rzecz spółdzielczości socjalnej - Przedsiębiorczość społeczna 

- Partnerstwo lokalne na rzecz spółdzielczości socjalnej – „Spółdzielczość socjalna” 

- Partnerstwo lokalne na rzecz spółdzielczości socjalnej – Praktyczne aspekty tworzenia partnerstw 

- Szkolenie z Programu Młodzież.  

 

· W ramach projektu utworzono 3 strony internetowe dla organizacji pozarządowych; 

1. Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek: http://jastrzebskieamazonki.cba.pl/ 

2. Stowarzyszenie Pamięć Jastrzębska: http://pamiecjastrzebska.cba.pl/  

3. Stowarzyszenie Wzrastaj: http://www.wzrastaj.pl/     

· Udzielono wsparcia w postaci bezpłatnej księgowości dla 5 stowarzyszeń z Jastrzębia-Zdroju: Stowarzyszenie 

Wzrastaj, Stowarzyszenie Sprawni Inaczej, Stowarzyszenie „Pamięć Jastrzębska”, Stowarzyszenie „Bury Miś”                   

i Stowarzyszenie „Pozytywka”.   

· Przeprowadzono w jastrzębskich szkołach ponadgimnazjalnych cykl lekcji o ekonomii społecznej. 

· Zorganizowano wizytę studyjną dla 30 osób do siedziby Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być 

Razem” w Cieszynie. Temat wizyty: „Przedsiębiorczość społeczna jako możliwe antidotum na problemy                            

w społecznościach lokalnych”. 

· Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju udzielał specjalistycznego poradnictwa z zakresu prawa, 

księgowości, marketingu oraz bieżącego poradnictwa dla podmiotów ekonomii społecznej. 

 

XIII. W 2011 r. po raz kolejny przeprowadzono kampanię dotyczącą przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz 

jastrzębskich organizacji pozarządowych posiadających status pożytku publicznego. W ramach kampanii 

rozpowszechniono, wśród mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, ulotki informacyjne, plakaty zawierające czytelny opis 

procedury wpłat z tytułu 1% wraz z listą organizacji uprawnionych do tego odpisu. W lokalnych mediach ukazała             

się informacja o możliwości przekazania 1 % podatku. 

 


