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„Dla Was jesteśmy, 

dla Was działamy” 

- pod takim 

hasłem odbył się po raz pierwszy

w Bielsku-Białej 

PIKNIK 

ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH



W niedzielę 22 września br. 

Bielskim Centrum Kultury 

oraz sceną plenerową 

w Parku Słowackiego zawładnęły 

bielskie organizacje pozarządowe. 

Celem imprezy, zorganizowanej 

wspólnie przez Fundację „Dobry Dom” 

z Bielska-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Bielskie Stowarzyszenie 

Artystyczne „Teatr Grodzki”, było zaprezentowanie mieszkańcom miasta 

aktywnie działających w Bielsku-Białej stowarzyszeń, fundacji, klubów 

sportowych, słowem – tych wszystkich podmiotów, które działają w sferze 

pożytku publicznego. 



Organizacje pozarządowe, które zaprezentowały się 
na  Pikniku Organizacji Pozarządowych

• Fundacja „Dobry Dom” 

• Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” 

• Stowarzyszenie Miłośników  Zespołu Pieśni i Tańca „Bielsko”

• Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej

• Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

• Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii "Amazonki" 

w Bielsku-Białej

• TS Podbeskidzie

• Stowarzyszenie Plastyków "Ondraszek"

• Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej

• Fundacja "Dziecięce Marzenia"

• Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany

• Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy

• Klub Sportowy „Gwardia” 

• Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 

oddział Bielsko-Biała 

• Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości znajomaFirma 

• Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów 



Organizacje pozarządowe, które zaprezentowały się 
na  Pikniku Organizacji Pozarządowych

• Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” 

• Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 

• Oddział Rejonowy  Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej 

• Fundacja Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Społecznych

• Stowarzyszenie Kick-Boxing BESKID-DRAGON 

• Klub Sportów Azjatyckich „Atemi”

• Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Młodzieży "Nadzieja"

• Stowarzyszenie Region Beskidy

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Ada” 

• Fundacja Kultury „Kalejdoskop”

• Stowarzyszenie Podróżnicze „Aktywnie”

• Śląska Fundacja Błękitny Krzyż 

• Klub Sportowy LIVE 

• Stowarzyszenie Region Beskidy



Organizacje pozarządowe, które zaprezentowały się 
na Pikniku Organizacji Pozarządowych

• Śląski Ośrodek Fundacji Praesterno 

• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

„RAZEM”

• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Rejonowy

• Polski Związek Głuchych 

• Towarzystwo Rodzin Chrześcijańskich

• Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012 

• Związek Inwalidów Narządu Ruchu „Beskidy”

Ponadto na Pikniku uczestniczyły: 

• Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej

• Centrum Wolontariatu przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”

• Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Zespól ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowym

• Spółdzielnia Socjalna PAROSTATEK

• Przedstawicielki grupy inicjatywnej tworzącego się Stowarzyszenia Doradców Zawodowych



Na stoiskach przygotowanych
w Bielskim Centrum Kultury
można było zapoznać się
z dorobkiem oraz programem działania bielskich organizacji pozarządowych, 
zajmujących się różnorodną tematyką, m.in. sportem, turystyką, kulturą 
i sztuką, edukacją, ekologią, a także ochroną zdrowia i pomocą społeczną. 







Piknikowi towarzyszyły występy artystyczne i pokazy sportowe, które odbyły się
w Parku Słowackiego. Na scenie podziwiać można było program artystyczny
obejmujący występy amatorskich zespołów muzycznych i folklorystycznych oraz
mini-kabaret.



Podziw wzbudziły pokazy sportów walki - karate, judo, kick-boxing.



Sporą gratką dla licznie przybyłych gości była także możliwość uzyskania autografu
i upominków klubowych od piłkarzy ekstraklasowego klubu piłkarskiego
TS Podbeskidzie. Zaprezentowano także pokaz pierwszej pomocy, można było
dokonać fachowego pomiaru ciśnienia krwi.



Bielskie NGO’s-y nie 
zapomniały o naszych 
milusińskich – dla dzieci 
przygotowano mnóstwo 
atrakcji: gry, konkursy, 
zabawy oraz kącik plastyczny.  
Piknik odwiedził także Reksio
oraz gość specjalny ... 



... Pan Kataryniarz !



Piknik Organizacji Pozarządowych stanowił doskonałą

okazję do poznania się nawzajem oraz pochwalenia się

swoimi osiągnięciami i planami, był również 

wyjątkową szansą do spotkania najbardziej aktywnych osób 

reprezentujących  bielski  III sektor.  Podczas Pikniku 

nawiązano nowe  kontakty, wymieniono szereg uwag i spostrzeżeń związanych 

z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. 



Na terenie Parku Słowackiego odbył się także 

finał  35. Rodzinnego Rajdu Rowerowego, 

organizowanego przez Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów. 

Dzięki temu z ofertą bielskiego sektora pozarządowego zapoznało się kilka tysięcy 

mieszkańców Naszego Miasta !



W imieniu organizatorów Pikniku - Fundacji „Dobry Dom”, 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Bielskiego Stowarzyszenia 

Artystycznego „Teatr Grodzki” - pragniemy wyrazić wdzięczność 

i serdecznie podziękowanie wszystkim przedstawicielom bielskich 

organizacji pozarządowych za zaangażowanie i udział w 

PIKNIKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
Cieszymy się niezmiernie, że udało nam się wspólnie, 

we współpracy między III sektorem i administracją samorządową, 

zrealizować to przedsięwzięcie. 

Bez Waszego wyjątkowego zaangażowania, pasji w działaniu, 

pomysłowości i kreatywności, organizacja Pikniku nie byłaby możliwa !


