
Wałbrzych 30 marca 2015 r.

SPRAW OZDANIE M ERYTORYCZNE I FINANSOW E

z działalności stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej w zakresie 
wsparcia podm iotów  ekonom ii społecznej za rok 2014.

I. Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Ludowej 1C, powstało w 
2004r. Rejestrację w KRS pod numerem 0000212459 uzyskano w dniu 12.07.2004.
Skład Zarządu w roku 2014:
Arkadiusz Czocher - Prezes Zarządu
Joanna Czocher - Wiceprezes Zarządu
Marcin Szewczak - Sekretarz Zarządu -  do 28.05.2014 r.
Krzysztof Domagała - Sekretarz Zarządu -  od 28.05.2014 r.
Iwona Żuk - Magierska - Skarbnik

II. W 2014 roku Stowarzyszenie realizowało cele na rzecz promowania i rozwoju ekonomi 
społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej zgodnie ze Statutem w ramach 6 
projektów:
Projekty kontynuowane:

1. Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej okres realizacji 1 
październik 2012 -  30 wrzesień 2014

2. Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej okres realizacji 1 październik 
2012 -  30 wrzesień 2014

3. Aktywność szansą na przyszłość okres realizacji 1 stycznia 2013 - 31 maja 2015
4. Człowiek - organizacja -  praca okres realizacji 1 stycznia 2013 - 30 kwietnia 2015
5. Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna (II) okres realizacji 1 stycznia 2013 - 30 kwietnia 

2015

III. Charakterystyka działalności organizacji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej i jej 
podmiotów na terenie województwa w 2014 roku.
3.1 W zakresie promocji i informacji prowadzono kampanie w prasie i radiu na terenie 
województwa.
3.2 W zakresie wsparcia dla istniejących i powstających podmiotów ekonomii społecznej 
realizowano wsparcie szkoleniowe (szkolenia otwarte i cykle szkoleniowe), doradztwo, 
wparcie marketingowe oraz w zakresie umożliwiającym skorzystanie ze zwrotnych 
instrumentów finansowych.
3.3 W zakresie wsparcia dla funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych kontynuowano 
działania związane z wsparciem doradczym oraz w zakresie umożliwiającym skorzystanie ze 
zwrotnych instrumentów finansowych.
3.4 W zakresie wsparcia dla powstających przedsiębiorstw społecznych realizowano działania 
związane z wsparciem doradczym oraz finansowym związanym z zakładaniem i 
prowadzeniem spółdzielni socjalnych.

IV. Przychody i koszty organizacji z tytułu realizacji działań na rzecz ekonomii społecznej



Projekt:
1. Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej:
• przychody roczne -230 730,75
• koszty roczne - 231 671,60
2. Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej:
• przychody roczne - 221554,20
• koszty roczne - 221037,58
3. Aktywność szansą na przyszłość:
• przychody roczne - 1 050 090,22
• koszty roczne-443 276,00
• wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych w ramach pomocy de minimis -814619,32
1. Człowiek - organizacja -  praca:
• przychody roczne - 59 955,00
• koszty roczne -9 7  473,96
• wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych w ramach pomocy de minimis -152 000,00
2. Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna (II):
• przychody roczne - 59 955,00
• koszty roczne-90 399,25
• wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych w ramach pomocy de minimis -4 0  000,00

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

ul. Ludowa 1C 
58-304 W ałbrzych 
NIP: 886-277-73-92


