Zarząd Powiatu
w Bielsku Podlaskim

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003
ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE ZA 2020 ROK

Bielsk Podlaski 2021 r.
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Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.) Zarząd Powiatu
w Bielsku Podlaskim przedstawia sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu
Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 r.
Program współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr X/56/19 Rady
Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 września 2019 roku. Konsultacje projektu programu
współpracy na 2020 rok prowadzone były w wersji elektronicznej lub papierowej,
z wykorzystaniem formularza elektronicznego zgłaszania opinii, zamieszczonego na stronie
internetowej Powiatu, określonego przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w terminie od
15 lipca do 02 sierpnia 2019 r. Materiałem wyjściowym do tworzenia projektu programu był
dokument powstały na bazie programu współpracy obowiązującego w 2019 roku.
Celem przeprowadzonych konsultacji było umożliwienie wszystkim zainteresowanym
włączenia się do współtworzenia dokumentu, który regulował w 2020 roku współpracę Powiatu
Bielskiego ze środowiskiem pozarządowym. Dzięki przekazanym opiniom organizacje miały
wpływ na kształt swej współpracy z Powiatem Bielskim. Zaproszenie do wzięcia udziału
w konsultacjach zamieszczone zostało na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Bielsku Podlaskim.
Współpraca Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi była realizowana na
dwóch płaszczyznach:
1)

finansowej,

2)

pozafinansowej,

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

I.

Współpraca finansowa
Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. odbywała się w formie wspierania
realizacji zadań publicznych, zapisanych w programie współpracy jako zadania priorytetowe.
Lista zadań priorytetowych na rok 2020 zawierała realizację zadań w zakresie:
a) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
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b) promocja i ochrona zdrowia,
c) działanie na rzecz kultury,
d) popularyzacja działań z zakresu ochrony środowiska i przyrody,
e) popularyzacja działań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
f) popularyzacja edukacji, oświaty i wychowania,
g) popularyzacja działań z zakresu kultury fizycznej,
h) wspieranie i rozwój turystyki,
i) pomocy społecznej.
Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji, odbywało się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w 2020 r. uchwałą Nr 1/3/20 z dnia 16 stycznia 2020 r.
ogłosił jeden otwarty konkurs ofert, zorganizowany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach którego wpłynęło 21 ofert na
realizację zadań publicznych w 2020 roku. Ogłoszenie o organizowanym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zamieszczone było w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
W celu rozpatrzenia i wyboru najlepszych ofert Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim
uchwałą Nr 2/25/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. powołał komisję konkursową do opiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie. Złożone oferty zostały poddane ocenie merytorycznej
i finansowej. Z prac komisji konkursowej sporządzony został protokół w którym komisja
wskazała oferty, na które proponuje udzielenie dotacji oraz ich wysokość. Protokół końcowy
wraz z dokumentacją konkursową komisja przedłożyła Zarządowi Powiatu w Bielsku
Podlaskim.
Na realizację zadań w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji
i ochrony zdrowia, działań na rzecz kultury, ochrony środowiska i przyrody, porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, edukacji, oświaty i wychowania, działań z zakresu
kultury fizycznej, wspieranie rozwoju turystyki i pomocy społecznej Zarząd Powiatu w Bielsku
Podlaskim uchwałą Nr 5/37/20 z dnia 27 lutego 2020 r. udzielił dotacji następującym
organizacjom pozarządowym w ogólnej kwocie 52.500 zł:
1) Polskiemu

Towarzystwu

Turystyczno-Krajoznawczemu

Regionalny

Oddział

w Białymstoku – na zadanie pt: „Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych”
– 1.500,00 zł;
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2) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie pt: „Zwyczaje, Obrzędy i Tradycje – Etiudy
Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych – edycja VIII” – 3.000,00 zł;
3) Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu:
- na zadanie pt. „Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół o Puchar Starosty” –
2.500,00 zł
- na zadanie pt. „Organizacja zawodów sportowych dla szkół w powiecie bielskim”
– 4000,00 zł;
4) Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca ,,Wasiloczki” - na zadanie pt:
„Tradycja nasze korzenie ” – 2.000,00 zł;
5) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku
- na zadanie pt. „Edukacja wolontariuszy osób niewidomych” – 1.000,00 zł;
- na zadanie pt. „Cykl działań integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych
wzrokowo z Powiatu Bielskiego ” – 1.000,00 zł;
6) Automobilklubowi Podlaskiemu – na zadanie pt: „Runda SMOB2020 - 5.
Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego – wrzesień 2020” – 1.500,00 zł;
7) Klubowi Amazonki w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. „ Promocja i ochrona zdrowia”
– 5.500,00 zł.;
8) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku
– na zadanie pt: „Jesienią życia pisane VI” – 2.000,00 zł;
– na zadanie pt: „ Podróże kształcą i poprawiają jakość życia Seniora ” – 1.500,00 zł;
9) „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
i Osobom Potrzebującym Wsparcia:
- na zadanie pt: „XI Konkurs Tańca „Baw się i tańcz” – 1.500,00 zł;
- na zadanie pt: „VII Konkurs plastyczny „Piękna Nasza Polska Cała” – 1.500,00 zł;
10) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału
Rejonowego w Bielsku Podlaskim
- na zadanie pt. „Pielęgnowanie tradycji regionalnej poprzez zorganizowanie
powiatowych obchodów Dnia Osób Starszych” – 1.500,00 zł;
- na zadanie pt. „Impreza plenarna „Seniorada i integracja pokoleń” – 1.500,00;
11) Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej

- na zadnie pt: „Wydanie rocznika

na temat historii regionalnej pn. „Bielski Almanach Historyczny 2020” – 3.000,00 zł;
12) Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim na
zadanie pt. „Ćwiczymy i masujemy – tak rehabilitujemy” – 5.000,00 zł;
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13) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,SZANSA” w Bielsku
Podlaskim - na zadanie pt: „Spartakiada – zawody sportowe” – 2.000,00 zł;
14) Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI”
- na zadnie pt: „Ku sprawności ” – 7.000,00 zł;
15) Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd
Oddziału Powiatowego - na zadanie pt: „Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzi Zapobiega Pożarom” – 1.000,00 zł;
16) Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - na zadanie pt. „Tam po
majowuoj rosie. XVII Podlasko-Poleskie Spotkania w tradycjach wiosennych”–
3.000,00 zł;
W wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert, zostały podpisane umowy z organizacjami
pozarządowymi na realizację powyższych zadań publicznych.
Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwróciło dotację na zadanie pt.
„Podróże kształcą i poprawiają jakość życia Seniora”, a z Powiatowym Szkolnym Związkiem
Sportowym w Bielsku Podlaskim, realizującym zadanie pt. „Organizacja zawodów sportowych
dla szkół w powiecie bielskim”, Klubem Amazonki, realizującym zadanie pt. „Promocja
i ochrona zdrowia” i Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy
w Białymstoku, realizującym zadanie pt. Impreza plenarna „Seniorada i integracja pokoleń”
zostały rozwiązane umowy na mocy porozumienia Stron z uwagi na trudną sytuację
epidemiologiczną spowodowaną COVID-19. Z tego więc powodu przeprowadzenie zadań
publicznych powyższych organizacji było niemożliwe do zrealizowania.
Pozostałe organizacje z którymi podpisano umowy po zakończeniu ich realizacji złożyły
sprawozdania końcowe, które zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim.
W trybie konkursowym powierzono Stowarzyszeniu Sursum Corda z siedzibą w 33 300
Nowy Sącz, ul, Lwowska 11, realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu
nieodpłatnej

pomocy

prawnej

oraz

nieodpłatnego

poradnictwa

obywatelskiego

zlokalizowanego w Powiecie Bielskim w 2020 r.” wraz z przyznaniem dotacji w kwocie
64.020,00 zł. Poradnictwo prawne prowadzone było przez adwokatów, radców prawnych oraz
doradcę obywatelskiego. Poza świadczeniem nieodpłatnych porad prawnych Stowarzyszenie
opublikowało m.in. e-informator dotyczący praw i obowiązków obywateli oraz przeprowadziło
kampanię społeczną dotyczącą cyberprzemocy skierowaną do uczniów szkół, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Bielski. W ramach promocji zadania zostały opracowane
oraz rozpowszechnione ulotki, plakaty i broszury informujące mieszkańców powiatu
o możliwości i zasadach uzyskania nieodpłatnych porad prawnych, a także zamieszczono
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stosowne informacje w Internecie i mediach społecznościowych. Pozwoliło to na pełniejsze
wykonanie przez Powiat Bielski zadań ustawowych z zakresu edukacji prawnej,
w szczególności poprzez działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości
prawnej społeczeństwa.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w 2020 r. organizacjom
pozarządowym w oparciu o Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r., ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych udzieliło dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych na zadania dotyczące:


dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,



dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego organizacjom społecznym,



dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, działającej na rzecz osób niepełnosprawnych

zamieszkujących w powiecie bielskim, wypłacono dofinansowanie z zakresu sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na kwotę 915,00 zł. Dofinansowanie przekazano
na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób niepełnosprawnych.
Przyznano również dofinansowanie Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg
Podlaski

oraz

Stowarzyszeniu

Pomocy

Osobom

Niepełnosprawnym

„Szansa”

na

zorganizowanie imprez integracyjnych, jednakże z powodu sytuacji epidemicznej w kraju,
zrezygnowano z organizacji zaplanowanych imprez. W związku z powyższym środki na ten cel
nie zostały przekazane.
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” dofinansowano sprzęt
rehabilitacyjny w wysokości 6.400,00 zł.
Organizacja pozarządowa, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, prowadząca Warsztat
Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Bielskiego otrzymała dofinansowanie kosztów działania
warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON w kwocie 1.086.288,00 zł. oraz 120.699,00
zł ze środków Powiatu Bielskiego.

II.

Współpraca pozafinansowa
W ramach współpracy pozafinansowej podjęto następujące działania:

–

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim

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

przedstawiciele organizacji pozarządowych brali udział w opracowywaniu rocznego

programu współpracy,
–

w miarę zgłaszanego zainteresowania i potrzeb udzielano porad podmiotom, które

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

udostępniano organizacjom pozarządowym materiały związane z konkursem ofert na

realizację zadań publicznych,
–

umożliwiono udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej

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

promowano działalność organizacji pozarządowych poprzez zamieszczenie lub

przekazywanie na wniosek organizacji informacji dotyczących zadań realizowanych przez
organizacje pozarządowe na stronie internetowej Powiatu Bielskiego,
–

działał zespół o charakterze inicjatywnym – Powiatowy Zespół ds Organizacji

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

udzielano nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej

społeczeństwa.
W szkole II Liceum Ogólnokształcące im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku
Podlaskim w roku 2020 mieścił się miejski sztab organizacyjny WOŚP, a uczniowie Liceum
byli aktywnymi wolontariuszami Orkiestry.
Natomiast młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku
Podlaskim w roku 2020 uczestniczyła w:
1. zbiórce pieniędzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
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2. zbiórce pieniędzy dla Filipa Łukaszuka z Bielska Podlaskiego,
3. zbiórce żywności Caritas Diecezji Drohiczyńskiej „Tak, pomagam”,
4. zbiórce karmy dla psów ze schroniska Ciapek w Hajnówce,
5. zbiórce rzeczy pielęgnacyjnych dla pacjentów szpitala w Bielsku Podlaskim,
6. w akcji KOSZYCZEK RATUNKOWY czyli tak dla środków higieny w szkole – od
września 2020r.,
7. współpraca z firmą UNIBEP w Bielsku Podlaskim w ramach projektu „Zróbmy to
z Unitalentem”.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w 2020 r. współpracował
z następującymi organizacjami pozarządowymi:
1. Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku
Podlaskim: - podpisano umowę w sprawie organizacji miejsca stażu dla 1 osoby
bezrobotnej;
2. Spółdzielnią Socjalną „INTEGRACJA” w Bielsku Podlaskim:
- podpisano umowę w sprawie organizacji miejsca stażu dla 1 osoby bezrobotnej,
- zawarto umowę w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej jednorazowo środków na
utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej,
- podpisano umowę na sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia
ustawicznego pracodawców i ich pracowników dla 1 osoby;
3. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim:
- zawarta została umowa w sprawie organizacji miejsca stażu dla 1 osoby bezrobotnej,
- podpisano umowę na sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników dla 13 osób;
4. Fundacją Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku:
- podpisano 2 umowy na sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników dla 2 osób,
5. Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Białymstoku:
- realizacja oferty pracy na stanowisko opiekun mieszkania.
Powiat Bielski w partnerstwie z Fundacją Biznes i Prawo oraz Stowarzyszeniem
EUROPATNER AKIE w 2020 r. kontynuował realizację projektu pn. „Wzmocnienie roli
ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”. Głównym celem projektu było udzielenie
wsparcia w postaci szkoleń, doradztwa oraz dotacji podmiotom ekonomii społecznej
w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych oraz miejsc pracy.
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W projekcie brały udział osoby zamieszkujące tereny trzech powiatów: bielskiego,
siemiatyckiego oraz hajnowskiego zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w szczególności bezrobotne osoby niepełnosprawne oraz korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej. Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej skierowana była również do
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej planujących
utworzenie przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnienie w nim uczestników projektu.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jako realizator w/w projektu prowadził
działania promocyjne, informacyjne oraz rekrutacyjne skierowane do osób bezrobotnych oraz
organizacji pozarządowych.
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim współpracował z TPD
Kołem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Małe Marzenia”.
Szkoła użycza organizacjom miejsce lokalowe celem spotkań osób stowarzyszonych
oraz jest siedzibą zarządu, na adres którego dostarczana jest korespondencja. W/w organizacje
wspierają szkołę w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych
wynikających z planu pracy szkoły.
We współpracy z Kołem TPD zrealizowano w 2020 r. następujące zadania:
1. Zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby szkoły.
2. Pozyskano nagrody rzeczowe dla uczestników szkolnych konkursów.
We współpracy z Stowarzyszeniem „Małe Marzenia” zrealizowano następujące
projekty:
1. Konkurs „Jan Paweł w wierszu i piosence”.
2. XI Konkurs Tańca „Baw się i tańcz”.
3. VII Konkurs plastyczny „Piękna nasza Polska cała”.
4. Zajęcia rehabilitacyjne z hipoterapii „Osiodłać marzenia”.
5. Doposażenie placówki w 2 tablice interaktywne.
Ponadto placówka współpracuje z kołem wolontariatu przy Liceum Ogólnokształcącym
im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, który wspiera szkołę w organizacji uroczystości
wynikających z planu pracy szkoły, pozyskuje pomoc rzeczową
Dyrekcja oraz młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa
Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim współpracowała w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi:
1.

Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Bielsku Podlaskim – w zakresie

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

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

młodzieży w zbiórce krwi i osocza.
3.

Stowarzyszeniem Banku Żywności Suwałki – Białystok – w zakresie pomocy osobom

najuboższym – udział młodzieży w świątecznych zbiórkach żywności.
4.

Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości Popularyzacja

edukacji,

oświaty

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

Towarzystwem Nasz Dom w zakresie pomocy dzieciom wychowującym się poza rodziną

– zbiórka pieniędzy w akcji „Góra grosza.”
6.

Klaster Budowlany Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku -

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

Ośrodkiem

Dawców

Szpiku

przy

regionalnym

Centrum

Krwiodawstwa

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

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

stypendia dla uczniów.
9.

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

z których dochód przeznaczony jest na renowację zabytkowych nagrobków.
10.

Okręgiem Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe w Bielsku

Podlaskim – w zakresie spotkań edukacyjnych dla uczniów.
11.

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

czyli zaprezentuj się na 100%”.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim w 2020 r. kontynuowała
współpracę w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie konsultacji i porad.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim była partnerem
w organizacji Powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”, których organizatorem był Powiatowy Zarząd Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Bielsku Podlaskim.
W 2020 roku Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim w sprawie
współpracy z organizacjami pozarządowymi podejmował następujące działania:
1.

Współpraca z Podlaskim Forum Doradztwa Kariery, oddział regionalny NFDK

w Białymstoku w przygotowaniu i realizacji projektów: „Profesjonalne kształcenie zawodowe
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w Bielsku Podlaskim” (zakończenie projektu w 2020 r.) oraz „Nowoczesne kształcenie
zawodowe w Bielsku Podlaskim” (rozpoczęcie realizacji w 2020 r.).
Współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie

2.

w realizacji Dnia Przedsiębiorczości.
3.

Współpraca z Fundacją Grupy Unibep „Unitalent”.

4.

Współpraca z Bankiem Żywności Suwałki – Białystok.

5.

Współpraca z parafiami na terenie Bielska Podlaskiego, a w szczególności

przygotowanie i realizacja koncertów szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim:


koncert „Z kolędą przez Podlasie”



koncert „Nie zastąpi Ciebie nikt” z okazji 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II.

6.

Współpraca z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach w zakresie

organizacji szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
7.

Współpraca z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej.

8.

Współpraca szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca Podlaskie „Kukułki” w realizacji pokazu

online w ramach konkursu organizowanego przez ZPiT „Krakus” Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie.
9.

Organizacja zbiórek pieniężnych, rzeczowych i akcji wśród nauczycieli i uczniów na

rzecz dziecka chorego na SMA Filipka Łukaszuka we współpracy z Fundacją Siepomaga.
10.

Przygotowanie w ramach wolontariatu szkolnego paczek świątecznych dla samotnych

podopiecznych MOPS w Hajnówce w odpowiedzi na akcję zainicjowaną przez MEN „Razem
na święta”.
11.

Organizacja w szkole kiermaszu prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

w Bielsku Podlaskim.
12.

Udział w projekcie „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III

runda”, realizowanym przez zespoły badawcze firm PBS i Danae (projekt konkursowy MEN).
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji, pomocniczości i jawności. Działania podjęte w 2020 r.
przez Powiat Bielski przyczyniły się do realizacji celów określonych w Programie Współpracy
Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za
2020 r.
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