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Wałbrzych, dnia 5 marca 2019 roku 

  

 

Zarząd Stowarzyszenia  

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ  

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ  

za rok 2018. 

 

Stowarzyszenie FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ zostało zarejestrowane przez Krajowy rejestr 

Sądowy 12 lipca 2004 roku pod numerem KRS 0000212459. Siedzibą stowarzyszenia jest od 2009 

roku  lokal przy ulicy Ludowej 1c Wałbrzychu na mocy umowy zawartej z MZB w Wałbrzychu. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  

Członkami organów statutowych stowarzyszenia są: 

 

Arkadiusz Czocher – prezes zarządu 

Joanna Czocher- wiceprezes zarządu 

Anna Wojciechowicz Domagała – skarbnik 

Krzysztof Domagała – sekretarz zarządu 

 

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową realizując wyłącznie zadania na rzecz dobra ogółu 

społeczeństwa. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w ramach swojej działalności 

statutowej w oparciu o:  

 

 

25 sierpnia 2009 roku 
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Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: 

 

1. Działalność publicystyczna i wydawnicza.  

2. Organizowanie działań lobbystycznych na rzecz gminy i powiatu.  

3. Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego, promowanie członków 

stowarzyszenia i wspieranie ich w działalności społecznej, politycznej i gospodarczej.  

4. Organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów.  

5. Współpraca z partiami, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi i pracodawców, 

zakładami pracy, środowiskami naukowymi na rzecz realizacji zamierzeń stowarzyszenia.  

6. Organizowanie, a także udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, kursach językowych 

o zasięgu krajowym i zagranicznym.  

7. Doradztwo prawne i zawodowe.  

8. Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy i powiatu.  

9. Organizacja i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących 

kwalifikacje przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz inicjatyw 

społecznych działających w sferze społecznej.  

10. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie oraz 

publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia.  

11. Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z 

którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych Stowarzyszenia.  

12. Udzielanie wsparcia finansowego na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej lub spółdzielni 

socjalnych.  

13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.  

14. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 w zakresie określonym w pkt.1-23 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

15. Tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.  

16. Realizacja zadań zleconych przez organy oraz jednostki administracji rządowej i 

samorządowej.  

17. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji.  

18. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim. 19. 

Organizacja i prowadzenie edukacji szkolnej i pozaszkolnej, szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji, 

kursów, warsztatów, konferencji, jak również upowszechnianie kształcenia ustawicznego. 

20. Organizacja i prowadzenie szkół i placówek oświatowych niepublicznych, placówek 

opiekuńczych, wychowawczych, kulturalnych i sportowych. 

21. Prowadzenie biur porad obywatelskich i prawnych oraz innych form poradnictwa, punktów 

informacyjnych, centrów wspierania organizacji pozarządowych.  
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22. Tworzenie nowych oraz wspieranie już istniejących przedszkoli oraz innych form wychowania 

przedszkolnego, w szczególności na obszarach wiejskich i o niskim stopniu upowszechniania 

edukacji przedszkolnej. 

 

W roku 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ podjął uchwały: 

 
 

Uchwała nr 1/05/2018/ZWZCz 

 

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Forum Aktywności Lokalnej zebranego w dni 7 maja 2018 

roku  w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego  Forum Aktywności Lokalnej za 

rok 2017 zawierającego Bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje objaśnienia do 

sprawozdania. 

Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów (§ 23 pkt 7 Statutu). 

 

Uchwała nr 2/05/2018 

 

W związku z obowiązkiem uaktualizowania Polityki Bezpieczeństwa do Zbioru Podsystemów 

Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz aktualizacją dokumentów 

dotyczących Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Forum Aktywności Lokalnej. 

Z dniem 25 maja 2018 roku w strukturach Forum Aktywności Lokalnej obowiązuje nowy dokument 

Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązujący rozporządzeniem RODO. 

 

 

Uchwała nr 1/12/2018 

 

 

W dniu dzisiejszym zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 5 tysięcy złotych na 

ufundowanie 10 nagród w kwocie 500 złotych brutto w konkursie pod nazwą „Aktywni dla 

środowisk lokalnych”, którego organizatorem  jest Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii 

Społecznej, prowadzony w ramach struktur stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej.  

Zasady konkursu określa regulamin. 

Uchwała nr 2/12/2018 

 
W dniu dzisiejszym zarząd podjął decyzję o powołaniu dyrektora zarządzającego w organizacji. 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku ustanawia Panią Katarzynę Kostusiak do objęcia stanowiska w w/w 

zakresie w stowarzyszeniu Forum Aktywności Lokalnej. 
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W 2018 roku główny nurt działalności stowarzyszenia nakierowany był na wspieranie osób,  

długotrwale bezrobotnych, wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych oraz osób 

pracujących, chcących dobrowolnie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, oraz  edukacyjny 

na wyrównywanie nierówności w dostępie do edukacji,  na tworzenie nowych miejsc pracy – 

dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie istniejących firma o tworzenie 

nowych miejsc pracy oraz  Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych przez 

Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych  

w związku z czym realizowano następujące projekty w ramach RPO WD oraz POWER: 

 

1. Postaw na swoim  

 

Nr projektu: WND-POWER.01.02.02-02-0084/15 

Czas trwania projektu:  01.04.2016 – 31.03.2018 roku 

Cel główny projektu: Wprowadzenie na rynek pracy osób młodych do 29 roku życia, szkolenia, 

staże, dotacje. Inicjatywa na rzecz zatrudniania ludzi młodych. 

Kwota projektu:  649 870,96 złotych 

 

2. W młodych siła 

 

Nr projektu: WND-POWER.01.02.02-02-0084/15 

Czas trwania projektu:  01.04.2016 – 31.03.2018 roku 

Cel główny projektu:  Wprowadzenie na rynek pracy osób młodych do 29 roku życia , 

szkolenia, staże, dotacje. Inicjatywa na rzecz zatrudniania ludzi młodych. 

 Kwota projektu:  627 097,00 złotych 

 

 

3. Program Wsparcia Sektora Ekonomii Społecznej Subregionu Wałbrzyskiego 

 

Nr projektu:   WND-RPDS.08.03.00-02-0021/16-00  

Czas trwania projektu:  19.2016-31.08.2018 

Cel główny projektu:  Usługi wspierania ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, 

realizowane w sposób komplementarny w ramach modułów: 

- usługi animacji 

- usługi rozwoju społecznego 

- usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych 

Kwota projektu:  4 024 960,13 złotych 
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4. Aktywizacja drogą do sukcesu 

 

 Nr projektu: RPOP.08.02.00-16-0017/15-00 

 Czas trwania projektu: 1.06.2016 – 31.07.2018 roku  

 Cel główny projektu: Włączenie społeczne : szkolenia, staże zawodowe, miejsca pracy,  

 Kwota projektu: 1 285,872,96 złotych  

 

5. Własny Biznes nie jest dla wybranych 

 

Nr projektu: WND.RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 

Czas trwania projektu: od 1.09.2016-31.08.2018 

Cel główny projektu: Samozatrudnienie, przedsiębiorczość, tworzenie nowych miejsc pracy. 

Udzielenie wsparcia finansowego (dotacja, wsparcie pomostowe) na utworzenie 189 

jednoosobowych działalności gospodarczych.  

Kwota projektu: 10 519 976,00 zł 

 

6. Załóż i prowadź własny biznes – to łatwiejsze niż myślisz 

 

Nr projektu: WND.RPDS.08.03.00-02-0020/16-00 

Czas trwania projektu: od 01.09.2016 – 31.08.2018 roku 

Cel główny projektu: Samozatrudnienie, przedsiębiorczość, tworzenie nowych miejsc pracy. 

Udzielenie wsparcia finansowego (dotacja, wsparcie pomostowe) na utworzenie 39 

jednoosobowych działalności gospodarczych.  

Kwota projektu: 2 760 550, 18 zł 

 

 

7. Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego 

 

Nr projektu: WND.RPDS.09.02.01-02-0008/16 

Czas trwania projektu: od 01.01.2017 – 31.12.2018 roku 

Cel główny projektu: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Świadczenie usług 

asystenckich dla osób niepełnosprawnych przez Asystentów Osobistych Osób 

Niepełnosprawnych  

Kwota projektu: 1 887 456,80 zł 

 

8. Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego 

 

Nr projektu: WND.RPDS.09.02.01-02-0007/16 
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Czas trwania projektu: od 01.01.2017 – 31.12.2018 roku 

Cel główny projektu: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Świadczenie usług 

asystenckich dla osób niepełnosprawnych przez Asystentów Osobistych Osób 

Niepełnosprawnych  

Kwota projektu: 1 887 456,80 zł 

 

9. Start do pracy żywe CV  

 

Nr umowy: 6/PII/2017/MS 

Czas trwania projektu: od 01.11.2017 – 31.03.2018 roku 

Projekt w ramach grantu 

Kwota : 27 180 zł 

 

10. Aktywność popłaca 

 

Nr projektu: WND. RPDS.09.01.01-02-0064/17 

Czas trwania projektu: 01.04.2018 - 30.04.2019 r. 

Cel główny projektu: Zapewnienie 20 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym zindywidualizowango wsparcia społeczno -zawodowego mającego na celu 

zapewnienie i możliwości powrotu na rynek pracy. 

      Kwota projektu: 416 112,50 zł 

 

11. Integracja potrzebą na dziś i jutro 

 

Nr projektu: WND.RPDS.09.01.01-02-0066/17 

Czas trwania projektu: 01.04.2018 - 31.05.2019 r. 

Cel główny projektu: Zapewnienie 20 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym zindywidualizowango wsparcia społeczno -zawodowego mającego na celu 

zapewnienie i możliwości powrotu na rynek pracy. 

      Kwota projektu: 416 112,50 zł 

 

12. Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta 

Wałbrzycha, wałbrzyskiego i Świdnickiego 

 

Nr projektu: WND. RPDS.09.02.01-02-0015/17 

Czas trwania projektu: 01.05.2018-31.01.2020 r. 

Cel główny projektu: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Świadczenie usług 

asystenckich dla osób niepełnosprawnych przez Asystentów Osobistych Osób 

Niepełnosprawnych  
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Kwota projektu: 1 852 665,20 zł 

 

13. Cykl spacerów szczawieńskich  

Projekt w ramach budżetu partycypacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu 

Czas trwania projektu: 15.07.2018-31.10.2018 r. 

Kwota projektu: 11 440 zł 

 

 

 

14. Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów 

kłodzkiego i ząbkowickiego 

 

Nr projektu: WND. RPDS.09.02.01-02-0014/17 

Czas trwania projektu: 01.11.2018-31.07.2020 r. 

Cel główny projektu: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Świadczenie usług 

asystenckich dla osób niepełnosprawnych przez Asystentów Osobistych Osób 

Niepełnosprawnych  

Kwota projektu: 1 848 700,60 zł 

 

 

Stowarzyszenie prowadzi Akredytowany Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – 

akredytacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 16/15 

 

 

Obszary działań w OWES w 2018 roku: 

 

I. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku realizacja projektu „Program wsparcia sektora 

ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” w ramach którego: 

       1)    Objęto wsparciem animacyjnym: 

a)    205 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

b)    349 osób zainteresowanych rozwojem sektora ekonomii społecznej na terenie 

subregionu wałbrzyskiego 

c)     12 Podmiotów Ekonomii Społecznej 

d)    33 grupy inicjatywne planujące powołać do życia PES 

e) 42 środowiska, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 

przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej 

f)    100% PUP z terenu subregionu wałbrzyskiego 
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g)     Zrekrutowanie 37 osób ubiegających się wsparcie finansowe (dotacje) na 

utworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych i istniejących PS 

h) Utworzono 8 miejsc pracy w istniejących PES/PS 

i) zatrudniono 29 osób w 8 nowych podmiotach 

2)    Przeprowadzono 

j    258,5 godziny usługi animacyjnej 

k)    40 godzin wsparcia edukacyjnego specjalistycznego 

l)      294 godziny wsparcia edukacyjnego ogólnego 

ł)     196 godzin wsparcia edukacyjnego biznesowego 

m) 398 godzin doradztwa biznesowego 

n) 188 godzin doradztwa kluczowego 

o) 74 godziny doradztwa specjalistycznego 

3) Wsparcie finansowe (pomoc de minimis) 

Udzielono 37 dotacji na kwotę 678,926 złotych 

 wsparcie pomostowe dla 49 osób na kwotę 240,396  

 

 

I. Działania w 2018 roku w ramach działalności statutowej (odpłatnej), środków 

zewnętrznych 

1. Animacyjne: 

a) Współpraca z OPS Głuszyca i Gminą Głuszyca, OPS Walim i Gminą Walim, PUP Wałbrzych, 

Kłodzko i Ząbkowice Śląskie -  utworzono partnerski projekt na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Oraz samo zatrudnieniem tych osób, 

b) Współpraca z PES w zakresie ubiegania się o środki na realizacje zadań na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

c) kontynuacja współpracy z partnerami min.: Cercifafe Portugalia (praca nad projektem 

ponadnarodowym), Consorzio Sociale Light Via Fabio Filizi 41/ Milan Włochy członek sieci przy 

Social Entrepreneurship Network. 

d) Podpisano porozumienia o współpracy w ramach Osi Priorytetowej 9. Włącznie Społeczne z: 

- Organizacjami Pozarządowymi, 

- Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,  

- Gminami, 

- Ośrodkami Pomocy Społecznej 

 

2.Rozwojowe: 

a) Rozwój działalności OWES w zakresie działań zmierzających do realizacji zadań banku AON, 

złożone 2 wnioski o dofinansowanie z pozytywnym skutkiem,  
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b) Realizacja działań związanych z wsparciem osób młodych w wejściu na rynek pracy, 

otrzymane dofinansowanie z EFS na ten cel. 

c) Realizacja działań związanych z aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w zakresie zakładania przez nich działalności gospodarczych – uzyskane 

dofinansowanie na ten cel z EFSz osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym zindywidualizowango wsparcia społeczno -zawodowego mającego na celu 

zapewnienie i możliwości powrotu na rynek pracy. 

d) Realizacja działań na poziomie projektowania przedsięwzięcia ponadnarodowego 

 

 

3. Wsparcie PES: 

 

a. DOWES preferuje dokonywanie zakupów od PES/ w roku 2018 dokonano zakupu towarów i usług. 

b. Działania wspierające w zakresie wskazywania możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego 

zwrotnego i bezzwrotnego przez PES ze środków europejskich 

c. działania wspierające współpracę PES z otoczeniem 

 

II. Aktywność kadry DOWES: 

Praca nad stworzeniem strategii marketingowej dla wprowadzenia znaku „ZAKUP PRO SPOŁECZNY” na 

terenie Dolnego Śląska w ramach projektu DOPS. 

Praca nad uaktualnianiem programu rozwoju ekonomii społecznej na terenie Dolnego Śląska w 

ramach projektu DOPS  

Praca w strukturach PRRP powiatu wałbrzyskiego 

Praca w strukturach Komitetu Monitorującego (KM) RPO WD 2014-2020 

Działania informacyjne i promocyjne realizowane są poprzez: 

strony internetowe, profile społecznościowe, w ramach działań animacyjnych, kolportaż ulotek z ofertą 

DOWES (Gminy, OPS, PUP), spotkań służbowych kadry DOWES. 

W ramach podnoszenia kwalifikacji Rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku konsultant 

regionalny ds. zamówień publicznych w ramach projektu: Forum Aktywności Ośrodków Wspierania 

Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach POWER oś priorytetowa 2, Efektywne polityki publiczne 

dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. 

Czas trwania od grudnia 2018 –września 2019 roku. 

Liczba pracowników: 5  

Dwa wewnętrze szkolenia w zakresie RODO. 
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 Obszary działań w Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w 2018 roku: 

 

1. Świadczenie doradztwa dla firm 

2. Świadczenie nieodpłatnych porad 

3. Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowych: środki unijne, przetargi, konsultowanie wniosków 

4. Projekty w zakresie udzielania wsparcia finansowego na zakładanie jednoosobowych 

działalności gospodarczych. 

5. W ramach działań dotacyjnych, wparto finansowo i doradczo 268 firm.  

6. W ramach Funduszu Pożyczkowego udzielono 1nieoprocentowanej pożyczki na okres 5 

miesięcy przedsiębiorstwu społecznemu NON PROFIT Inkubator Pomysłów z Wałbrzycha. 

 

W ramach działań związanych z Asystenturą Osobistą Osób z Niełnosprawnościami Forum Aktywności 

Lokalnej prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektów: Program zwiększenia 

dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i Świdnickiego, 

kłodzkiego i ząbkowickiego. 

 

 

Podarowano dotychczas użyczony sprzęt w ramach zrealizowanych projektów 

edukacyjnych do dalszego użytkowania w celach niekomencyjnych. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 

Z siedzibą w Boguszowie Gorcach 58-372, ul. Kopernika 7 

Wartość użyczonego sprzętu:  3 633,16 złotych 

 

a)    Projektor Acer  X110 Z/nB DLP SVGA/2500AL/4000:1/2.32k – 1 sztuka, 

b)    Kamera cyfrowa JVC GZ-MG680BE HDD 120GB/SD/Lampa – 1 sztuka, 

c)     Odtwarzacz DVD/MPEG-4 KORR 2268 USB – 1 sztuka, 

d)    Ekran ścienny LUMIERE 180 x 180 cm, Matt White - 1 sztuka. 

 

Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach 

Z siedzibą w Starych Bogaczowicach 58-312, przy ul. Głównej 172 a 

Umowa użyczenia zawarta 1 lipca 2014 roku 

Wartość użyczonego sprzętu 20 397,99  złotych 

a)    Dyktafon Olympus VN-8700 PC – szt. 2, 

b)    Aparat fotograficzny COLLPIX S 3000 z kartą pamięci SD HC-46B Sandisc – szt. 1, 

c)     Napęd Blu-Ray BD-RW LG BH10LS30 SATA  - szt. 1,   

d)    Program Sony Vegas MOVIE Studio HD Platinum – szt. 1, 



 

 

 

St
ro

n
a1

1
 

e)    Karta grafiki Geforce GTX 480 1536MB DDR5/38BTT 700/3696 2XDVI/MXDMI PCI-E – szt. 1,  

f)     Kamera Sony Handycam HDR-XR 155E Full HD 1080 ze statywem foto-video First C3550 

Tripod – szt.1, 

g)    Sonda – Elektryczność  i Magnetyzm, zestaw 1 – szt. 1, 

h)    Sonda – Elektryczność  i Magnetyzm, zestaw 2 – szt. 1, 

i)      Zestaw Montessori – (kolorowy materiał, cyfry i znaki arytmetyczne, cyfry i żetony, kolorowe 

pręciki, tablica do dodawania z listewkami) – zestaw 1. 

 

Publiczne Gimnazjum im. W.S. Reymonta 

z siedzibą w Marcinowicach nr 57,  59-407 Marcinowice 

Umowa użyczenia zawarta 1 lipca 2014 roku 

Wartość użyczonego sprzętu:  16.110 złotych 

a)    Cyfrowy aparat fotograficzny FUJIFILM Finepix C10 - 1 sztuka; wartość zakupu: 330 zł brutto;  

b)    Aparat fotograficzny FUJIFILM Finepix S2950 - 1 sztuka; wartość zakupu: 1 000 zł brutto;  

c)     Program do cyfrowej obróbki zdjęć PaintShop Pro X4 – 1 sztuka; wartość zakupu:  

600 zł brutto;  

d)    Kamera cyfrowa Canon Legria HF R16 – 1 sztuka; wartość zakupu: 3 000 zł brutto;  

e)    Tablica interaktywna (multitablica) model: QWB200EM-DP, Producent: QOMO + kompatybilny 

projektor SANYO, model: PLC-XW200- 1 zestaw; wartość zakupu: 9 000 zł brutto;  

f)     Radiomagnetofon ECG, CDR 688 BLUE, CD-R/RW/MP3, 1 sztuka; wartość zakupu: 300 zł 

brutto;  

g)    Aparat fotograficzny Rollei Edition Compactline 52, Niemcy, 1 sztuka; wartość zakupu: 330 zł 

brutto;  

h)    Drukarka kolorowa Samsung Color Laser Printer CLP-325, 1 sztuka; wartość zakupu: 900 zł 

brutto;  

i)      Mikroskop biologiczny Delta Optical Genetic PRO Bino, Delta Optical, 1 sztuka; wartość zakupu: 

950 zł brutto.   

 

Kontynuacja użyczonego sprzętu w ramach zrealizowanych projektów edukacyjnych do 

dalszego użytkowania w celach niekomercyjnych.  

 

 Szkoła Podstawowa nr 2  

z siedzibą w Głuszycy Górnej 58-340 przy ulicy Sienkiewicza 53 

Umowa użyczenia zawarta 1 lipca 2014 roku 

Wartość użyczonego sprzętu: 8.130 złotych 

 

Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach 

Z siedzibą w Starych Bogaczowicach 58-312, przy ul. Głównej 172 a 
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Umowa użyczenia zawarta 1 lipca 2014 roku 

Wartość użyczonego sprzętu 20 397,99  złotych 

 

Łączna wartość użyczonego szkołą sprzętu wynosi: 48 271,15 złotych 

 

 

Środki własne  stowarzyszenia niezbędne do realizacji w/w programów oraz pozostałej działalności 

statutowej  pozyskane zostały z darowizn: 

- od osób fizycznych 25 182 złote 

- od podmiotów 4 550 złotych 

Wysokość składek członkowskich w roku 2018 wyniosła 0 zł. 

 

 

Działalność Statutowa i charytatywna: 

W roku 2018 nie udało się pozyskać środków od sponsorów. 

Prowadzona działalność statutowa oparta była na realizacji projektów oraz pracy nad pisaniem 

kolejnych wniosków o dofinansowanie. 

Świadczenie nieodpłatnych porad i doradztwa. 

 

Stan członków stowarzyszenia na dzień przygotowania sprawozdania wynosi łącznie 9 członków. 

Stowarzyszenie nadal czynnie działa w następujących organizacjach/instytucjach: 

 

Dolnośląska Rada Gospodarcza – wspólna platforma współpracy władzy samorządowej 

województwa dolnośląskiego oraz przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego, 

instytucji otoczenia biznesu, instytucji badawczo – rozwojowych i innych organizacji 

przedstawicielskich podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska, oraz 

aktywnego uczestnictwa w jej pracach. 

Data przystąpienia: 31.05.2012 

Przystąpienie na mocy podpisanego porozumienia w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady 

Gospodarczej 

 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  

Uczestnictwo FAL jako organizacji działającej w powiecie wałbrzyskim zajmującej się integracją i 

aktywizacją społeczną. 

Komitet Monitorujacy RPO Dolny Śląsk od 2015 roku 

Rada Ekonomii Społecznej przy ROPS od 2015 roku 

Powiatowa Rada Zatrudnienia  

 2015 roku wystąpiliśmy z członkostwa w Dolnośląskich Pracodawcach. 
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Na dzień przygotowania sprawozdania z działalności stowarzyszenia, organizacja zatrudnia: 

13 osób etatowo oraz 37 na umowę zlecenie. 

Kontynuowana jest współpraca z wolontariuszami świadczącymi nieodpłatną pracę  na rzecz 

Stowarzyszenia oraz działających w ramach jego struktur Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, 

DOWES-u.  

W roku 2018 zawarto 33 umowy o wolontariat. 

Obecnie Stowarzyszenie dysponuje 12 wyodrębnionymi kontami bankowymi: 10 w Banku ING i 2 w M 

Banku. 

Stowarzyszenie pod kątem księgowym obsługuje profesjonalne biuro podatkowo-kadrowe Wersor z 

siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Gajcego13/9. 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Joanna Czocher 

 

 

 

  


