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                                                    Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2020 
 

1. Stowarzyszenie Społeczno –Kulturalne „ GRANICA”  
2. Adres: Lubawka, ul. Dworcowa 33 
3. Data i numer wpisu w rejestrze 16.12. 2003 , KRS 0000183629  
4. Skład Zarządu ; 

Bożena Pełdiak – prezes  
Alicja Gawinek – wiceprezes 
Arkadiusz Wierciński – skarbnik 
Maciej Pierzchała - członek  
Paulina Sopata – 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 niebędące jego 
członkami ( wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, 
można pokryć niezbędne koszty związane ze świadomą pracą. 
Rozdział II. Cele i środki działania  
§ 6  Statutu 

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, 
18. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 
19. Promocji i organizacji wolontariatu 

  
Nie prowadzimy działalności gospodarczej  
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6. W roku 2020 liczba członków stowarzyszenia wynosiła -13 osób.  

 
7. Zrealizowane działania: 
 
7.1 Ośrodek Działaj Lokalnie PROGRAM Działaj Lokalnie 2020 - finansowany ze środków Polsko  
– Amerykańskiej Fundacji Wolności, a realizowany przez Akademię 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 aktywizacji społeczności lokalnej, integracji i rozwoju społeczno – 
kulturalnego gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Mieroszów, Marciszów, Stare Bogaczowice i Czarny 
Bór.  Na realizację 13 projektów przeznaczono dotację 55.000 zł. ( w tym: 22 350,00 z ARFP i 
32 650,00 z pozyskanych środków własnych) – wszystkie projekty były związane z 
przeciwdziałaniem skutkom pandemii. 
Zrealizowano 12 projektów na kwotę 49 000 zł. Za zgodą Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 
niewykorzystane środki z 1 projektu w wysokości 6 000,00 zł zostały przeznaczone na zakup 
sprzętu dla Granicy. 
 W ramach programu Działaj Lokalnie wsparliśmy 1 Inicjatywę Działaj  Lokalne w, 
Chełmsku Śl. udzielając osobowości prawnej. 
7.2. Fundusz Wsparcia ODL – otrzymana dotacja na wsparcie Ośrodka Działaj Lokalnie w czasie 
pandemii w kwocie 6.000 zł - sfinansowano zakup wyposażenia. 
7.3. Projekt grantowy „Zagospodarowanie Doliny Miłości” w kwocie 6 236,00 – sfinansowany 
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w ramach grantów ze środków 
Programu LEADER - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
7.4. Projekt grantowy „Ścieżka edukacyjno-dydaktyczna Krucza Dolina” w kwocie 30 000,00 – 
sfinansowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w ramach grantów ze 
środków Programu LEADER - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
7.5. Projekt „Watra wraca: na trzy Zmiany” – dofinansowany w kwocie 76 000 zł ze środków 
Narodowego Centrum Kultury + 2 000,00 środki własne 
 
Inne działania stowarzyszenia  
 

 Udział w 10 szkoleniach (webinariach) organizowanych przez ARFP  
 Uroczyste podsumowanie projektów grantowych w Dolinie Miłości w Lubawce  
 Udział w spotkaniach oraz imprezach realizatorów 12 projektów z DL 2020  

– w ograniczonym zakresie w związku z pandemią. 
 

Podpisy Zarządu: 
 
1. Bożena Pełdiak 

2. Alicja Gawinek  

3. Arkadiusz Wierciński 

4. Paulina Sopata 

5. Maciej Pierzchała 
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Dostawcą usługi jest Autenti sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000436998, NIP: 7831693251, kapitał zakładowy 4 797 900,00 zł.
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