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Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2011 

 

1. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ”GRANICA” 

2. adres: Lubawka ul. Dworcowa 33 

3.  data i nr wpisu w rejestrze  16.12.2003r   KRS 0000183629 REGON 231196783 

4. Skład zarządu: 

Bożena Pełdiak – prezes 

Arkadiusz Wierciński – skarbnik 

Alicja Gawinek  - wiceprezes 

Maciej Pierzchała – członek  

 

5. Cele statutowe działalności  

Działalność nieodpłatna ( wypis ze statutu) 

§ 4 Statutu :  pkt 1 i 2 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby nie 

będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz 

Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą. 

 

Rozdział II. Cele i środki działania 

  § 6 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie: 

1. Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

2. Działalności charytatywnej, 

3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

4. .Działalności na rzecz mniejszości narodowych, 

5. Ochrony i promocji zdrowia, 

6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

8. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet, i mężczyzn, 

9. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, 

10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

11. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

12. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 

13. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

14. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

15. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

16. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym 

17. Upowszechniania i ochrony wolności, i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 
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18. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

19. Promocji i organizacji wolontariatu. 

 

Działalność odpłatna 

1. Wpływ z odpłatnej działalności statutowej – w 2011 roku pozyskaliśmy 1000 zł  

Nie prowadzimy działalności gospodarczej 

 

6. W roku 2011 liczba członków Stowarzyszenia wynosiła 20 osób. Wszyscy 

członkowie Stowarzyszenia pracują jako wolontariusze.  

 

7. Zrealizowane działania:  

 

7.1. Lokalna Organizacja Grantowa  - Ośrodek Działaj Lokalnie PROGRAM 

Działaj Lokalnie VII - finansowana ze środków Polsko – Amerykańskiej  Fundacji 

Wolności, a realizowane przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce i nasze 

stowarzyszenie, które pozyskuje środki od sponsorów i gmin. 

W ramach Projektu przyjmowane były wnioski aplikacyjne o dofinansowanie 

projektów, które przyczyniałyby się do rozwoju społeczno-kulturalnego gmin Lubawka, 

Kamienna Góra, Marciszów i Mieroszów. Na ten cel przeznaczono w 2011 roku 30 000 zł., 

które zostały przekazane na realizacje 10 projektów. ARF wspiera projekt w kwocie 27.000zł, 

wkład własny 13.500zł pozyskany z gmin (12.000zł) : Lubawka, Kamienna Góra, Mieroszów 

oraz od sponsorów 1.500zł. 

Konkurs Opowiedz – w ramach DL VII – dofinansowanie 3.000zł na działania 

promujące projekty zrealizowane w ramach DL VII 

 

7.2. Nasza wiedza, nasza aktywność, nasz sukces z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzkiego finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, a realizowanego przez 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wałbrzychu, Filia we Wrocławiu – kontynuacja 

projektu z 2010 roku. 

Projekt miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, a tym samym zawodowych 

młodzieży ze szkół średnich z terenów wiejskich w stosunku do aglomeracji miejskich ze 

szczególnym uwzględnieniem równości wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. 

W ramach działań w roku 2010 zorganizowane zostały warsztaty i szkolenia dla 14 

beneficjentek i 4 beneficjentów  wieku 15-19 lat z zakresu: integracji, ekologii, sztuki z 

naciskiem na wykorzystanie i rozwój sztuki filmowej, pisania projektów unijnych oraz 

zakładania stowarzyszeń i fundacji. 

Projekt trwał od 1.09.2010 roku do 28.02.2011 roku. Kwota dofinansowania: 46 916 zł 

(z czego w 2011 roku 8.157,91)  

 

7.3 Turystyka wyjątkowa wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej finansowana przez 

Akademię Rozwoju Filantropii, a realizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację 

Wolności – kontynuacja tzw. ”dogrywka”. 

Był to projekt partnerski ukierunkowany na rozwój turystyki i rekreacji na terenach 

Ziemi Kamiennogórskiej, zrealizowany  okresie od 1.11.2011 do 15.12.2011 roku. 

Kwota dofinansowania: 12 000 zł 
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7.4 Trzeba chcieć, by bezpieczna była sieć finasowany przez Fundację Dzieci Niczyje. 

Projekt realizowany w partnerstwie ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Kamiennej Górze od 

15.03.2011r do 31.12.2011r. Kwota dofinansowania 22.100,00zł (w tym pozyskane od 

sponsorów jako wkład własny do projektu 2.300,00zł. 

 

8. Inne działania Stowarzyszenia  

➢ Prezentacja filmu o działaniach „Granicy” – historia i aktualne działania w TV Lub-

Sat Lubawka. 

➢ Udział w IV Kongresie Regionów – Świdnica (prezes brała udział jako panelista w  

panelu o tematyce partnerstwa) 

➢ Prezes Stowarzyszenia jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia działającej przy 

Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze. W związku z tą działalnością uczestniczyła w 

posiedzeniach Rady ( 4 razy). 

➢ Udział w ogólnopolskiej konferencji podsumowującej program DL VII oraz PAFW – 

Warszawa Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (wrzesień, październik). 

  

 

9. Kontrole 

Brak przeprowadzonych kontroli w 2011 roku 

 

 

        Podpisy Zarządu 


