Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2020
Współpraca Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi opiera się na
corocznie przyjmowanym przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim programie współpracy.
Przyjęty Uchwałą nr XVI/106/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 listopada
2019 roku „Program współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” oraz Uchwałą
nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 15 czerwca 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2020 rok programu współpracy gminy Lewin
Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, określił zakres przewidywanych do realizacji zadań przez podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim zadania z obszaru ochrony
i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania kultury
fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku.
Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w 2020 roku, których
wykonawcy wybierani byli w otwartych konkursach ofert wyniosły 225.000,00 zł. Ogłoszono
cztery konkursy ofert:
1. Pierwszy konkurs ogłoszony został 27 listopada 2019r., nabór ofert trwał do 18 grudnia
2019r. Konkurs dotyczył zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.
„Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów
w tym utrzymanie obiektów sportowych”. Obejmował okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
Do konkursu wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 30 grudnia
2019r. podpisano umowę z Gminnym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych
w Lewinie Brzeskim.
2. Drugi konkurs ogłoszony został 27 listopada 2019r., nabór ofert trwał do 18 grudnia 2019r.
Konkurs dotyczył zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Opieka pielęgniarska
w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych”. Obejmował okres od
01.01.2020r. do 31.12.2020r. Do konkursu wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia
konkursu w dniu 30 grudnia 2020r. podpisano umowę z Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą
w Opolu.
3. Trzeci konkurs ogłoszony został 27 listopada 2019r., nabór ofert trwał do 18 grudnia 2019r.
Konkurs dotyczył zadania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Rehabilitacja dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej oraz niepełnosprawnych osób dorosłych pn. Rozwój szansą na
niezależność”. Obejmował okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Do konkursu wpłynęła
jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 30 grudnia 2019r. podpisano umowę
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie
Brzeskim.
4. Czwarty konkurs ogłoszony został 18 czerwca 2020r., nabór ofert trwał do 09 lipca 2020r.
Konkurs dotyczył zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
pn. „Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia
ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych”. Obejmował okres od 10.07.2020r. do
31.12.2020r. Do konkursu wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu
10 lipca 2020r. podpisano umowę z Gminnym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych
w Lewinie Brzeskim.

5. Ponadto, w ramach zadań zleconych, w trybie pozakonkursowym (art.19a o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie), gmina Lewin Brzeski przekazała w 2020r. środki
finansowe w kwocie 6.000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Zwiększenie dostępności osób
niepełnosprawnych do pomocy rehabilitacyjnej”. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie
Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim.
Informacja o stopniu realizacji zadań przyjętych w programie, stopniu realizacji
parametrów liczbowych podanych w ofertach organizacji przystępujących do
konkursów ofert, stopniu wykorzystania środków gminnych przeznaczonych na
poszczególne zadania, liczbie uczestników poszczególnych zadań oraz innych efektach,
w tym społecznych uzyskanych w trakcie realizacji zadań.
ZADANIE 1: Wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji
podnoszenia ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych”, udzielono dotacji
w wysokości 85.000 zł:
 zadanie realizowane było w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. przez GZ LZS, które
zrzesza kluby sportowe w Lewinie Brzeskim, Łosiowie, Skorogoszczy, Przeczy,
Golczowicach na obiektach sportowych, boiskach klubów sportowych zrzeszonych
w GZ LZS.
W ramach zadania przygotowano obiekty, boiska sportowe do rozpoczęcia sezonu
piłkarskiego.
W przygotowaniach do rozgrywek piłkarskich udział wzięli zawodnicy w kat. orlików,
trampkarzy, juniorów i seniorów.
Przeprowadzonych zostało 13 spotkań piłkarskich.
W realizację zadania zaangażowanych było 5 trenerów z uprawnieniami, 3 instruktorów
sportowych oraz osoba d/s finansowych.
Nadzór na obiektami sportowymi w/w klubach sprawowali działacze klubów wspierani
społecznością lokalną, co pozwoliło podnieść estetykę obiektów.
Środki finansowe w kwocie 85.000 zł wykorzystane zostały m.in. na zakup sprzętu
sportowego, wody mineralnej dla zawodników, części do kosiarek, materiałów biurowych,
nawozu, środków chemicznych, wapna, materiałów niezbędnych do napraw i remontów,
materiałów do apteczki, środków czystości, paliwa, oleju, oraz na utrzymanie obiektów
sportowych poprzez zakupu energii elektrycznej, gazu, opłaty za wodę i ścieki, odpady
komunalne.
Ponadto w ramach zadania opłacono delegacje, transport zawodników, wynajem boisk,
licencje, rejestracja zawodników, składki członkowskie, ubezpieczenie klubów.
Środki finansowe wykorzystane na realizację zadania zamknęły się kwotą 85.000 zł.
Zakładane cele realizacji zadania publicznego określone w złożonej ofercie zostały osiągnięte.

ZADANIE 2: Wsparcie realizacji zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
pn. „Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych”,
udzielono dotacji w wysokości 50.000 zł:

zadanie realizowane było w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. przez Stację
Opieki Caritas. Miejscem realizacji zadania publicznego była Stacja Opieki Caritas
w Skorogoszczy oraz domy pacjentów na terenie gminy Lewin Brzeski. Dzięki stacji
poprawiła się jakość opieki objętych pomocą pacjentów, zwłaszcza osób samotnych
i w podeszłym wieku. Pielęgniarki dotarły z pomocą medyczną i pielęgnacyjną do każdego
pacjenta, który jej wymagał, zarówno w dni powszednie jak i niedziele i święta.
Poprawił się stan zdrowia u 290 osób wymagających pielęgnacji w warunkach domowych.

Nastąpiło lepsze przygotowanie i włączenie 25 osób do opieki nad osobą chorą w domu.
Przywrócono 130 osobom chorym i niepełnosprawnym sprawność fizyczną i możliwość
przebywania w środowisku domowym tak długo jak to tylko możliwe. Podniesiono jakość
życia u 150 osób korzystających ze świadczeń pielęgniarskich, poprawiono stopień ich
samodzielności. Umożliwiono osobom chorym lub członkom ich rodzin podjęcie pracy
zawodowej lub innych ról w społeczeństwie.
Podniesiono u 65 chorych zdolność do samoopieki i samopielęgnacji oraz prewencji
w zakresie zdrowotnym. Humanizowano więzi międzyludzkie w rodzinie i lokalnej
społeczności.
Wspomagano proces leczenia i rekonwalescencji przez wyposażanie mieszkań w sprzęt
pielęgnacyjno-rehabilitacyjny oraz wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjno- rehabilitacyjnego
u 75 osób.
Ze względów bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa wdrożono formę
teleporad.
W trakcie realizacji zadania pielęgniarki Stacji Opieki Caritas w Skorogoszczy wykonały
wśród pacjentów Gminy Lewin Brzeski czynności pielęgnacyjno-higieniczne, które
polegały na utrzymaniu pacjenta w czystości i zapewnieniu odpowiednich warunków
egzystencji chorego.
Czynności zabiegowe zostały wykonane zgodnie ze zleceniami lekarskimi.
U pacjentów został pobrany materiał do badań laboratoryjnych a także dokonano pomiaru
parametrów życiowych.
W domu pacjentów zorganizowano odpowiednie warunki socjalno-bytowe, tak aby było to
miejsce odpowiednie do realizacji opieki nad chorym w domu.
Wypożyczono sprzęt - w celu zabezpieczenia chorego w potrzebny sprzęt do prawidłowego
funkcjonowania i pielęgnacji w warunkach domowych (m.in. łóżka, materace
p/odleżynowe, wózki inwalidzkie, krzesła toaletowe, chodziki, kule łokciowe i pachowe).
Podmiot realizujący zadanie wykorzystał w całości przyznaną kwotę dotacji.
Wszystkie zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte.
ZADANIE 3: Wsparcie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Rehabilitacja
dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych pn. „Rozwój szansą na niezależność”,
udzielono dotacji w wysokości 5.000 zł.
Zadanie realizowane było w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. przez Stowarzyszenie
Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim.
Stowarzyszenie realizowało zadanie stacjonarnie do marca. Od maja do listopada
Stowarzyszenie przeszło na tryb pracy zdalnej. Terapeuci poprzez pracę zdalną kontynuowali
terapię założonych celów zgodnie z IPD. Aby przekazywać instruktaże i zadania, terapeuci
posługiwali się pocztą e-mailową, Messenger, Whatsapp, Skype oraz telefonem
komórkowym. Dla osób, które wyraziły chęć prowadzona była również terapia
z wykorzystaniem wideokonferencji. Dla osób dorosłych przekazane zostały również
materiały w formie papierowej. Drogą elektroniczną przesyłane były materiały z zestawem
ćwiczeń oraz autoterapiami, automasażami. Ćwiczenia zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych
były dostosowane indywidualnie do ich potrzeb. Aktywność ruchowa obejmowała m.in.
ćwiczenia ogólnorozwojowe, poprawiające koordynację, wady postawy itp. Autoterapie
pozawalały osobom uporać się samodzielnie, w miarę możliwości z bólami, dyskomfortami
oraz poprawić mobilność.
Podobnie jak rehabilitacja ruchowa, zajęcia pedagogiczne, logopedyczne czy psychologiczne
w okresie wykonywania pracy zdalnej, polegały na codziennym kontakcie z beneficjentami
oraz ich rodzicami według ustalonego harmonogramu.
Przekazywane były również ćwiczenia mające na celu rozwijanie orientacji przestrzennej,
analizy i syntezy wzrokowej słuchowej oraz koncentracji, poprzez układanie obrazków

z części, szukanie różnic, tworzenie zbiorów i kategorii, rozróżnianie stron, klasyfikowanie
i tworzenie kategorii dla przedmiotów przedstawionych na rysunkach
Przez realizację zadania w okresie sprawozdawczym
zrealizowano zakładane cele.
Uczestnicy zadania uzyskali wielokierunkowe wsparcie ze strony pedagoga, logopedy, psychologa,
fizjoterapeuty.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego określone w złożonej ofercie zostały
osiągnięte.

ZADANIE 4: Wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu pn. „Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia
ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych”, udzielono dotacji w wysokości
85.000 zł:
 zadanie realizowane było w okresie od 10.07.2020r. do 31.12.2020r. przez GZ LZS, które
zrzesza kluby sportowe w Lewinie Brzeskim, Łosiowie, Skorogoszczy, Przeczy,
Golczowicach na obiektach sportowych, boiskach klubów sportowych zrzeszonych
w GZ LZS.
W przygotowaniach do rozgrywek piłkarskich udział wzięli zawodnicy w kat. orlików,
młodzików, trampkarzy, juniorów i seniorów.
Przeprowadzono 133 spotkania piłkarskie, 16 sparingów, 3 mecze o PP oraz 2 turnieje
w podnoszeniu ciężarów.
W realizację zadania zaangażowanych było 5 trenerów, 4 instruktorów oraz osoba
d/s finansowych.
Nadzór na obiektami sportowymi w/w klubach sprawowali działacze klubów wspierani
społecznością lokalną, co pozwoliło podnieść estetykę obiektów.
Środki finansowe w kwocie 85.000 zł wykorzystane zostały m.in. na zakup sprzętu
sportowego, wody mineralnej, części do kosiarek, wapna, nawozów, wyposażenia do
apteczki, materiałów niezbędnych do napraw i remontów, środków czystości, paliwa do
kosiarek, materiałów biurowych, oraz na utrzymanie obiektów sportowych poprzez zakupu
energii elektrycznej, gazu, opłaty za wodę i ścieki, odpady komunalne.
Ponadto w ramach zadania opłacono delegacje sędziowskie wraz z obsługą, szkolenie
zawodników.
Środki finansowe wykorzystane na realizację zadania zamknęły się kwotą 85.000 zł.
Zakładane cele realizacji zadania publicznego określone w złożonej ofercie zostały osiągnięte.
ZADANIE 5: Wsparcie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych
pn. „Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej
i społecznej”, udzielono dotacji w wysokości ogółem 6.000 zł.
Zadanie realizowane było w okresie:
 od 16.11.2020r. do 15.12.2020r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób
Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim. Miejscem realizacji zadania
publicznego były pomieszczenia Stowarzyszenia.
W realizacji zadania udział wzięło 25 osób niepełnosprawnych, które wymagały intensywnej
rehabilitacji i wsparcia oraz były chętne do współpracy.
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa
zajęcia terapeutyczne oraz rehabilitacyjne z beneficjentami odbywały się w formie pracy
zdalnej. Materiały do nauki oraz terapii przekazywane były beneficjentom do miejsca
zamieszkania własnym transportem.
W ramach realizacji zadania podjęto następujące działania:

- 100 godzinny cykl zajęć terapeutycznych dostosowanych do umiejętności i możliwości
uczestników zadania, prowadzonych indywidualnie bądź w grupach pod kierunkiem
instruktorów terapii zajęciowej z zakresu:
- cykl zajęć usprawniających
Na potrzeby zajęć terapeutycznych zakupiono materiały do terapii oraz laptopa.
Podmiot realizujący zadanie wykorzystał w całości przyznaną kwotę dotacji.
Zakładane cele realizacji zadania publicznego określone w złożonej ofercie zostały osiągnięte.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Burmistrz
Lewina Brzeskiego jest zobowiązany przedłożyć Radzie Miejskiej w Lewinie Brzeskim do
dnia 31 maja każdego roku. W/w sprawozdanie zostanie również opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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