Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kwiatonowickiego Stowarzyszenia
Homini w roku 2012

Praca Zarządu Stowarzyszenia w 2012 roku ukierunkowana była na realizację
Uchwały nr 3/23/2010 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 26.11.2010 r. w sprawie
ustalenia głównych kierunków działań na kolejny okres kadencji . Realizowane, ustalone
kierunki działalności organizacji to:
1. Rozszerzenie celów działalności Stowarzyszenia i realizowanych zadań o działania
związane z wolontariatem i opieką hospicyjną.
2. Kontynuowanie prowadzenia placówki wsparcia dziennego Świetlicy
Socjoterapeutycznej „Iskierka”.
3. Wprowadzanie i wdrażanie działań promocyjnych organizacji.
Na zebraniu dnia 7 marca 2012 r. Zarząd opracował plan pracy, którego celem była realizacja
zadań powierzonych przez Walne Zebranie Członków . Wśród nich są zadania
kontynuowane, rozpoczęte w roku 2010 oraz z 2011. Podejmowane przez Stowarzyszenie
działania kierowane przez Zarząd, przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Działania Stowarzyszenia w 2012 roku
L.p.
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Podejmowane działania
Prowadzenie świetlicy
socjoterapeutycznej „Iskierka”.

Pozyskiwanie z Banku Żywności w
Krakowie żywności dla
podopiecznych GOPS w Gorlicach.
Przystąpienie do programu
„Stypendia pomostowe” dla
studentów „FRP” w Łodzi.
Realizacja zadania zleconego przez
Wójta Gminy Gorlice – zajęcia
sportowe.
Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia.
Powołanie Lokalnego Centrum
Wolontariatu w Gorlicach.

Okres realizacji

Uzyskane efekty, wyjaśnienia
Prowadzenie we współpracy z
cały rok
GOK, pozyskiwanie artykułów
żywnościowych z Banku Żywności
w Krakowie.
wg harmonogramu, Podpisanie umowy z Wójtem
dla 703
Gminy Gorlice oraz z Bankiem
podopiecznych
Żywności w Krakowie.
Nie wykorzystano środków , brak
_________
kandydatów spełniających warunki
programu.
Zajęcia pozalekcyjne z
od lutego do grudnia badminktona dla uczniów Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum.
Zatwierdzenie sprawozdania
2 9.03.2012
merytorycznego i finansowego za
2011 rok.
Zagospodarowanie lokalu
kwiecień 2012
udostępnionego przez Starostę
Powiatu. Zatrudnienie do pracy
dwóch stażystek.
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Wdrażanie działań.

wrzesień 2012
do maja 2012
- sierpień-grudzień
2012 r.

Pozyskiwanie wolontariuszy do
pracy. Podpisanie umów ze
szpitalem, dps-ami , szkołami.
Pierwszy marsz „żonkilowy” i inne
działania systemowe oraz akcyjne.
Wyjazd seniorów,
niepełnosprawnych do Krakowa,
Łagiewnik. Wkład własny
Stowarzyszenia - 936,00 zł, środki
PCPR.
Powołanie SKW w gimnazjach,
szkolenia wolontariuszy i
koordynatorów, pierwsza Gala
Wolontariatu w Gorlicach.
Przyjęcie do pracy wolontariuszki
ze Szczecina.
Zorganizowanie miejsca spotkań
seniorów i dzieci, organizacja zajęć.

od 01.01.2011
do 30.06.2012

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
Gimnazjum w Kwiatonowicach.

05.09.2011
do 30.04.2012

Zajęcia wspomagające dla uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Kwiatonowicach.
Kontrola nie stwierdziła uchybień.

cyklicznie , cały rok
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Realizacja zadania „Odkrywanie
Małopolski” aktywizacja osób
niepełnosprawnych.

czerwiec 2012

Realizacja projektu FIO „Pierwsze
kroki z wolontariatem”.

maj-grudzień 2012

Realizacja programu „ Wolontariat
długoterminowy” FIO Warszawa.
Realizacja zadania „Ośrodek
wsparcia dla osób w podeszłym
wieku i młodzieży”.
Zakończenie realizacji projektu EFS
POKL 9.1.2 „Ku szerszym
horyzontom”.
Zakończenie realizacji projektu EFS
POKL 9.5 „Ładnie czytam, ładnie
piszę – moją szansą na przyszłość”.
Zewnętrzna kontrola realizowanych
zadań zleconych przez Gminę Gorlice
- rozliczenie realizacji zajęć
pozalekcyjnych.
Rozwój zasobów ludzkich Organizacji
– szkolenia, konferencje, i inne.

30.01.2012

_________

Udział w szkoleniach,
konferencjach – wykorzystywanie
napływających ofert w zakresie
projektów POKL, wolontariatu,
kierowanie organizacją.

Plan pracy Zarządu na rok 2012 został zrealizowany:
1. Podpisano umowy z Dyrektorem szpitala, Wójtem Gminy Gorlice, Burmistrzem
Miasta Gorlice o współpracy na rzecz organizacji wolontariatu.
2. Uruchomiono Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach.
3. Założono stronę internetową wolontariatu.
4. Kontynuowano współpracę z Gminą Gorlice w zakresie prowadzenia świetlicy,
pomocy żywnościowej z Banku Żywności w Krakowie.
5. Pozyskano do pracy w Stowarzyszeniu stażystów (4 osoby).
6. Zinwentaryzowano majątek Stowarzyszenia.
7. Aplikowano (8 wniosków) o środki finansowe na zorganizowanie wolontariatu,
edukację dzieci i młodzieży, aktywizację seniorów.
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Zadania, których nie dało się zrealizować:
1. Szeroka promocja organizacji, pozyskiwanie sympatyków, darczyńców.
2. Utworzenie lokalnego funduszu stypendialnego dla studentów.

Mnogość realizowanych zadań wskazuje na wszechstronny rozwój organizacji w statutowych
obszarach działań.

Zarząd Stowarzyszenia podjął 2 uchwały podczas trzech zebrań. Odbyło się jedno
Walne Zebranie, Komisja Rewizyjna poprowadziła jedną kontrolę. Zarząd organizował i
kierował działaniami organizacji dążąc do optymalnego jej rozwoju oraz integracji
społeczności lokalnej wokół wspólnych spraw.

Sprawozdanie opracowano na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia dnia 8 marca 2013r.
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