Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kwiatonowickiego
Stowarzyszenia Homini w roku 2011
Praca Zarządu Stowarzyszenia w 2011 roku ukierunkowana była na realizację Uchwały
nr 3/23/2010 Walnego Zebrania Członków z dnia 26.11.2010 r. w sprawie ustalenia głównych
kierunków działania na kolejny okres kadencji. Określone uchwałą kierunki działania naszej
organizacji, to:
1. Rozszerzenie celów działalności Stowarzyszenia i realizowanych zadań o działania
związane z wolontariatem i opieką hospicyjną.
2. Przekazanie Publicznego Gimnazjum w Kwiatonowicach do dalszego prowadzenia
Gminie Gorlice.
3. Kontynuowanie
prowadzenia
placówki
wsparcia
dziennego
Świetlicy
Socjoterapeutycznej „Iskierka”.
4. Wprowadzenie i wdrożenie działań promocyjnych organizacji.
5. Zbudowanie lokalnego funduszu stypendialnego.

Na zebraniu dnia 05.12.2010 r. Zarząd opracował plan pracy, którego zadania były realizacją
powierzonej przez Walne Zebranie Członków uchwały. Wśród nich są zadania
kontynuowane, które na stałe wrosły w krajobraz Stowarzyszenia, oraz zadania nowe,
zapoczątkowane w minionym roku. Wszystkie podejmowane przez Stowarzyszenie działania
zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym.

Działania Stowarzyszenia w 2011 roku
L.p.
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Podejmowane działania

Okres
realizacji

Kontynuacja projektu’ Nasze
pasje i marzenia” FIO
01.09.2010 do
30.12.2011
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3.

4
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Przystąpienie do realizacji
projektu „Ku szerszym
horyzontom” EFS 9.1.2
Zakończenie realizacji projektu
„Rozumiem świat” EFS 9.5

01.01.2011 do
30.06.2012

Realizacja zadania zleconego
przez Wójta Gminy Gorlicepozalekcyjne zajęcia sportowe
Przystąpienie do realizacji
projektu „Ładnie czytam, ładnie
piszę – moją szansą na
przyszłość” EFS 9.5
Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia

01.02.2011 do
30.12.2011

01.08.2010 do
30.04.2011

05.09. 2011 do
30.04. 2012

28.03.2011 r.

1

Uzyskane efekty, wyjaśnienia
Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych
wspomagających i rozwijających
zainteresowania uczniów Gimnazjum w
Kwiatonowicach, wyjazdy do teatru,
filharmonii. Dotacja 78853,14 zł. Wkład
własny organizacji 8761,46 zł. Projekt
zakończony i rozliczony.
Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze dla
uczniów gimnazjum, wyjazd do Torunia.
Dofinansowanie 149.800 zł
Pomoc psychologiczna uczniom szkoły
podstawowej i gimnazjum rodzicom
uczniów. Dotacja 39 696 zł.
Zajęcia sportowe z tenisa stołowego dla
uczniów szkoły podstawowej i
gimnazjum. Dofinansowanie 2 000 zł
Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum – kaligrafia,
gramatyka, ortografia. Dotacja 33 991, 65
zł
Zatwierdzanie sprawozdania finansowego
za rok 2010.

13.06.2011 r.
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Przekazanie gminie do dalszego
prowadzenia gimnazjum

styczeń-czerwiec
2011 r.

8

Przystąpienie do realizowanego
przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości w Łodzi
programu stypendialnego
„Stypendia pomostowe”

Kwiecień 2011 r.
23.08.2011

18.10.2011

9

Realizacja zadania „Spotkanie z
teatrem” aktywizacja osób
niepełnosprawnych

13.09. 2011

10

Prowadzenie świetlicy
socjoterapeutycznej „Iskierka”

cały rok

11

Pozyskiwanie z Banku
Żywności w Krakowie żywności
dla podopiecznych GOPS w
Gorlicach
Pozyskanie lokalu na siedzibę
Stowarzyszenia

Cały rok, 3
dostawy dla 1283
mieszkańców
gminy
01.05.2011 do
30.04. 2014

12

13

Organizacja wolontariatu
- szkolenia zewnętrzne dla
młodych wolontariuszy,
- spotkanie ze słuchaczami
Uniwersytetu Złotego Wieku w
Gorlicach,
- powołanie Szkolnych Klubów
Wolontariatu, organizacja
spotkań,
- przystąpienie do akcji
„Szlachetna paczka”,

- podpisanie porozumienia o
współpracy na rzecz
funkcjonowania Centrum

18.03.2011
10 i 17 III 2011
roku
16.03, 24.03,
20.06, 03.11 2011
roku
grudzień 2011

maj, grudzień
2011 r.
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Wymagane prawem zmiany w statucie.
Ostateczne zatwierdzenie przez Sąd
Rejonowy w Krakowie jednolitego statutu
Stowarzyszenia 31.08. 2011 r.
Przejęcie przez Gminę Gorlice
prowadzenia szkoły-powołanie
Gimnazjum w Kwiatonowicach,
powierzenie obowiązków dyrektora pani
Renacie Filipowicz
Zgłoszenie deklaracji udziału w
programie.
Wytypowanie dwóch osób (P. ŻegleńKwiatonowice, Dawid Zawidniak –
Rozdziele) do programu.
Podpisanie umowy o współfinansowaniu
stypendiów (kwota Stowarzyszenia 900
zł)
Wyjazd 20 osób niepełnosprawnych do
Teatru im. W. Siemaszkowej w
Rzeszowie. Wkład własny
Stowarzyszenia - 823 zł, środki PFRON
1 242 zł
Prowadzenie we współpracy z GOK w
Gorlicach świetlicy finansowanie
wyżywienia, pozyskiwanie artykułów
żywnościowych z Banku Żywności w
Krakowie.
Podpisanie umowy o współpracy w
temacie pomocy ubogim z Wójtem Gminy
Gorlice oraz z Bankiem Żywności w
Krakowie.
Użyczenie przez Wójta Gminy Gorlice
lokalu mieszkalnego w budynku szkoły na
działalność organizacji. Podpisanie
umowy użyczenia -29.04.2011
Konferencja „Nie żyje się, nie kocha się,
nie umiera się na próbę” prowadziła pani
J. Kraśniewska.
Spotkanie nt. „Wolontariatu osób
starszych” oraz „Praktyczny wymiar
wolontariatu”.
Spotkanie organizacyjne, podejmowanie
wspólnych działań.
Przygotowanie paczki przez mieszkańców
Kwiatonowic, koordynowanie działaniami
na terenie szkoły i powiatu przez dwóch
członków Stowarzyszenia: pani A.
Stępień i pani K. Woźniak.
Nasilenie wspólnych działań na rzecz
wolontariatu.
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15

16

Wolontariatu z Burmistrzem
Miasta Gorlice oraz Wójtem
Gminy Gorlice,
- uzyskanie zgody na wejście z
wolontariatem Stowarzyszenia
na oddziały gorlickiego szpitala,
-pozyskanie sponsorów, opieki
medialnej nad tworzonym
wolontariatem.
Organizacja cyklu warsztatów
dla mieszkańców powiatu pn.
Lokalna diagnostyka sytuacji
najmłodszych dzieci”

grudzień 2011

od września 2011
nadal
3-4.10. 2011 r.
21-22.11. 2011r

Pisemna zgoda dyrektora szpitala,
rozpoczęcie formalnej współpracy na
rzecz wolontariatu.
Deklaracja pomocy firmy „celfoto” oraz
Vision Polska”, patronatu medialnego
telewizji internetowej gorlice.tv
Zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych
dzieci do lat 3. Warsztaty prowadzone
przez Fundację J.A. Komeńskiego z
Warszawy w partnerstwie z Wójtem
Gminy Gorlice oraz Stowarzyszeniem.
Realizacja zajęć pozalekcyjnych,
sportowych oraz programów
profilaktycznych z uczniami.
Kontrole nie stwierdziły uchybień.

Zewnętrzna kontrola
działalności organizacji,
realizowanych zadań:
- rozliczenie i wykorzystywanie 18.05.2011
dotacji z budżetu Gminy Gorlice 20.05.2011
na realizację zadań z zakresu
ochrony zdrowia,
od 14-25.10. 2011 Zakres kontroli obejmował podatek
-kontrola podatkowa Urzędu
Skarbowego-wywiązywanie się
dochodowy od osób prawnych w roku
Stowarzyszenia z obowiązków
2010. Kontrola nie stwierdziła naruszenia
przepisów prawa podatkowego
przez Stowarzyszenie prawa
podatkowego.
- Kontrola realizowanego
Kontrola nie stwierdziła uchybień.
projektu „Bądźmy bezpieczni”
Luty 2011 r.
EFS 9.5
Rozwój zasobów ludzkich
Stowarzyszenia, szkolenia,
konferencje, wyjazdy:
Marzec 2011 r.
- Konferencja Otwarcia Grantu
Udział pani J. Lenart. Aplikowanie o
Blokowego Szwajcarskogranty.
Polskiego Programu
Współpracy,
- „ABC lidera Ekonomi
Sierpień 2011 r.
Udział w 40 godzinach szkolenia pani R.
społecznej”,
Filipowicz. Rachunkowość w organizacji,
promocja, pozyskiwanie sponsorów i
projekty POKL
- VI Ogólnopolskie Forum
16-17.09. 2011 r. Udział pani K. Woźniak i pani R.
Inicjatyw Pozarządowych w
Filipowicz. Inicjatywy organizacji
Warszawie”,
pozarządowych w Polsce dobre praktyki.
-Tworzenie i funkcjonowanie
Udział pani Olgi Potyrało. Partnerstwo
29.09.2011 r.
partnerstw międzysektorowychmiędzysektorowe i jego rola w rozwoju
warsztaty,
ekonomi społecznej.
- II Walne Zgromadzenie
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i
Edukacji Małych Dzieci,
- Warsztaty „ Lokalna diagnoza
sytuacji najmłodszych dzieci”,

21-23.10. 2011 r.

Udział pani R. Filipowicz

3-4.10.2011r.
21-22.11. 2011 r.

Diagnozowanie potrzeb małego dziecka.
Udział pani R. Filipowicz, O.Potyrało,
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- Jak zostać liderem
wolontariatu,

Listopad 2011 r.

- Jak zostać wolontariuszem
akcji „Szlachetna paczka”,

Listopad 2011 r.

- Palcem po mapie NGOstrategia pozyskiwania
informacji i grantów w 2012 r.

Grudzień 2011r.

- Przeciwdziałanie wykluczeniu
dzieci i młodzieży- historia
głodu,

Grudzień 2011 r.

- „Wniosek o płatność do POKL
2007-2013 – warsztaty
praktyczne”

Październik 2011

B.Przetacznik, M.Tokarskiej.
Udział w szkoleniu pani K. Woźniak.
Organizowanie wolontariatu młodzieży i
dorosłych na terenie powiatu.
Udział w szkoleniu pani K. Woźniak i A.
Stępień. Wywiady środowiskowe,
organizowanie akcji na terenie powiatu.
Udział w 2-dniowym szkoleniu pani K.
Woźniak. Pozyskiwanie środków
finansowych na działalność organizacji
pozarządowych.
Udział pani A. Stępień w konferencji
zorganizowanej przez Bank Żywności w
Krakowie.
Szkolenie pani M. Tokarskiej – księgowa
Stowarzyszenia

Plan pracy Zarządu na rok 2011 został zrealizowany:
1. Aplikowano (3 wnioski) o środki finansowe na utworzenie zorganizowanego
wolontariatu.
2. Przekazano Publiczne Gimnazjum do prowadzenia Gminie Gorlice.
3. Pozyskano lokal na działalność Lokalnego Centrum Wolontariatu.
4. Kontynuowano współpracę z Gmina Gorlice w zakresie prowadzenia świetlicy,
pomocy żywnościowej z Banku Żywności dla podopiecznych GOPS.
5. Uzyskano zgodę na dalsze zajmowanie lokalu mieszkalnego na funkcjonowanie
Stowarzyszenia.
6. Zorganizowano warsztaty, seminarium przygotowujące do wdrożenia w życie zapisów
ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
7. Zinwentaryzowano majątek Stowarzyszenia.
Zadania, których nie udało się zrealizować to:
1. Nie zorganizowano konferencji nt. opieki długoterminowej i paliatywnej.
2. Promocja organizacji w mediach obejmowała tylko działania na rzecz wolontariatu.
Mnogość zrealizowanych zadań podanych w zestawieniu wskazuje na ich różnorodność oraz
przekroczenie ustalonego przez Zarząd planu działania.

Zarząd Stowarzyszenia, w roku 2011, podjął 2 uchwały podczas trzech zebrań. Odbyły się
dwa Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia, Komicja Rewizyjna przeprowadziła jedną
kontrolę finansową działalności Stowarzyszenia. Zarząd organizował i kierował działaniami
organizacji dążąc do jej optymalnego rozwoju oraz integracji społeczności lokalnej wokół
wspólnych spraw.

Sprawozdanie opracowano na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia dnia 1 marca 2012 r.
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