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Celem STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ
–INSPIRACJAbędącym dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem osób fizycznych
i prawnych o celach niezarobkowych, jest:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego,
2) aktywizowanie ludności na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, obywatelskiego i rozwój
kapitału ludzkiego oraz wspieranie oddolnych inicjatyw w najszerszym możliwym do zrealizowania
zakresie,

3) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach i działaniach związanych z aktywizacją
ludności w Polsce i za granicą,
4) działania aktywizujące skierowane do środowiska seniorów
5) współpraca z innymi grupami działania ,organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami ,
spółdzielniami socjalnymi, fundacjami oraz innymi nieformalnymi zrzeszeniami w kraju i za
granicą,
6) wspieranie procesu tworzenia i rozwoju mikro przedsiębiorstw, przeciwdziałaniu wszelkim
formom wykluczenia społecznego w tym bezrobociu.
7) rozwijanie zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych w tym środowisk seniorów

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) uczestniczenie w programach i inicjatywach Unii Europejskiej i Rządu RP,
2) organizowanie i wspieranie finansowe w miarę swoich możliwości:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń,
konferencji i konkursów,
b) przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, takich jak festiwale, targi, pokazy
i wystawy, zawody sportowe, rajdy i obozy, służących promocji zdrowia, sportu, kultury nauki
obszaru działania Stowarzyszenia i jego tożsamości kulturowej oraz integrujących społeczności
tak lokalne jak i rozumiane w szerszym kontekście,
c) działalności popularyzatorskiej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, książek,.
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
- tworzenie i utrzymanie stron internetowych,
- prowadzenie lokalnej stacji radiowej,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub
promocyjnym,
3) prowadzenie doradztwa w zakresie aktywizowania indywidualnego jak i grup, przygotowywania
projektów, związanych z realizacją zamierzeń w różnych dziedzinach życia społecznego,
4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie regionalnym, krajowym
i międzynarodowym,
5) tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczności gmin, powiatów i całego regionu,
6) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, zagrożonych
zwolnieniem z pracy, wykluczeniem społecznym, szkolenia osób dorosłych,
7) tworzenie warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców,
8) pomoc w potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia
9) promocję i rozwój turystyki i sportu,
10) realizację zadań edukacyjnych, szkoleniowych oraz prowadzenie kursów i seminariów,
11) Działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej, szczególnie pomoc osobom starszym
(seniorom), niepełnosprawnym i innym narażonym z jakiegokolwiek powodu na wykluczenie
społeczne.

12) poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz jego
promocja
13) popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa,
promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie
14) wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w trudnej sytuacji
życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa,
15) inicjowanie i kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie
zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i
poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony,
14) organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych,
prowadzenie działalności rehabilitacyjnej,
16) współdziałanie przy tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego regionu, wspieranie inicjatyw
gospodarczych członków, reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków
17) ) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
18) działalność charytatywna
19) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
20) promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, tworzenie warunków
stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków,
zwłaszcza młodego pokolenia.
21) prowadzenie centrum integracji społecznej
22) prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków
dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów
aktywności zawodowej.

W roku 2017 Stowarzyszenie realizowało swoje cele przez:
1. Zgodnie z § 7 pkt.14,18,19 statutu Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z dnia
01.03.2018 r udzielono pomocy finansowej podopiecznej Stowarzyszenia
2. Zgodnie z § 7 pkt.1 statutu Stowarzyszenia złożono wniosek o przystąpieniu
do FIO Małopolska przez portal WITKAC pod tytułem „MÓC WIĘCEJ DLA
INNYCH”
3. Zgodnie z § 7 pkt.4,5,21 statutu Stowarzyszenia przedstawiono innym
działającym na terenie Jordanowa organizacjom pozarządowym projekt własny
CENTRUM OBYWATELSKIEGO.
4. Zgodnie z § 19 pkt 5 ppkt 10 statutu Stowarzyszenia- W związku z brakiem
dobrej woli ze strony UM Jordanowa, a co za tym idzie niemożnością
porozumienia się z w sprawie użyczenia jednego z wolnych i
niewykorzystywanych lokali będących w gestii obecnych Włodarzy Miasta
Jordanowa , dla prowadzenia przez nasze Stowarzyszenie działalności
statutowej pożytku publicznego, dokonaliśmy rozeznania na lokalnym rynku
nieruchomości i wynajęliśmy , podpisując stosowną umowę na zasadach
komercyjnych lokal dla działalności statutowej.
5. Zgodnie z § 19 pkt.5, pkt.10 statutu Stowarzyszenia wyremontowano i
wyposażono pomieszczenie biurowe.
6. Zgodnie z § 7 pkt.2 ppkt b statutu Stowarzyszenia zorganizowano i
przeprowadzono spotkanie autorskie z panem Jackiem Fedorowiczem
7. Zgodnie z § 19 pkt.1 statutu Stowarzyszenia przygotowano i uruchomiono na
stronie Stowarzyszenia zakładkę (podstronę) „e-kiermasz” mającą służyć
potrzebującym do wymiany informacji o rzeczach i sprzętach potrzebnych i
darmowych. Zakupiono kartę telefoniczną i udostępniono numer dla
zainteresowanych wymianą informacji związanych z funkcjonowaniem ekiermaszu. Wydrukowano ulotki propagujące ideę E- kiermaszu.

8. Zgodnie z § 14,19 statutu Stowarzyszenia kontynuowano pomoc dwóm
samotnym starszym i chorym mieszkankom Jordanowa.
9. Zgodnie z § 7 pkt.2 b statutu Stowarzyszenia jak co roku włączyliśmy się w
przygotowania do obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej i wspólnie z TMZJ
przygotowaliśmy wystawę obrazującą zmiany w architekturze Rynku
jordanowskiego w XVIII , XIX i XX wieku.
10. Zgodnie z § 19 pkt.5 ppkt 3 statutu Stowarzyszenia przedłużono i opłacono
usługę hostingową.
11. Zgodnie z §7 pkt 3, 7, §19 pkt5 ppk 3 statutu Stowarzyszenia mając na
względzie podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców ulicy 3- maja , odciętych
od Miasta bardzo ruchliwą drogą krajową D-28, przygotowaliśmy spotkanie
mieszkańców ,radnych z właściwego okręgu, przedstawicieli dyrekcji krajowej
dróg i autostrad , przedstawiciela Komendy Powiatowej oraz Burmistrza
Miasta Jordanowa w miejscu proponowanego bezpiecznego przejścia dla
pieszych w celu znalezienia satysfakcjonującego wszystkie strony rozwiązania
12. Zgodnie z § 7 pkt.18 statutu Stowarzyszenia w miarę dostępnych środków, jak
co roku przygotowaliśmy pomoc świąteczną, najbardziej potrzebującym przy
wsparciu Księdza Proboszcza i Banku Spółdzielczego zorganizowało i
przeprowadzono z sukcesem akcję – Paczka od Serducha. Aktywizacja
społeczności jordanowskiej zaowocowała przygotowaniem i przekazaniem
paczek świątecznych dla 26 potrzebujących rodzin z Jordanowa i okolic.
13. Zgodnie z § 7 pkt.1,3,4,5, oraz 11 statutu Stowarzyszenia poprzez naszych
przedstawicieli braliśmy czynny udział w przygotowaniach do powołania Rady
Seniorów -udział w konsultacjach oraz udział w projekcie „Profesjonalne Rady
Seniorów” w woj Małopolskim.
14. Zgodnie z § 7 pkt.,4,5, oraz 11 statutu Stowarzyszenia braliśmy czynny udział
w pracach nad Budżetem Obywatelskim.
STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ
–INSPIRACJA- nie prowadziło działalności gospodarczej.
Odpisy Uchwał Zarządu Stowarzyszenia:
 Uchwała nr 1/2017
 Uchwała nr 2/2017
 Uchwała nr 3/2017
 Uchwała nr 4/2017
 Uchwała nr 5/2017
 Uchwała nr 6/2017
 Uchwała nr 7/2017
 Uchwała nr 8/2017
 Uchwała nr 9/2017
 Uchwała nr 10/2017
 Uchwała nr 11/2017
 Uchwała nr 12/2017
 Uchwała nr 13/2017
 Uchwała nr 14/2017
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
 Darowizny – 3837,49 (słownie trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych
49/100)



Składki członkowskie 360 złotych (trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy)

6 . Informacja o poniesionych kosztach:
Pozostałe koszty (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, strona www, książka i inne)
1750 – (słownie jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy)
7. Dane:
a) n/d
b) n/d
c) Członkowie Zarządu wykonują swoje czynności społecznie i w związku z tym
nie pobierają wynagrodzeń
d) Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych
e) Stowarzyszenie nie zawierało umów na lokaty bankowe
f) Stowarzyszenie nie dysponuje obligacjami ani akcjami
g) Stowarzyszenie nie dysponuje nieruchomościami
h) Wartość aktywów na 31grudnia 2017 –330,40
(słownie trzysta trzydzieści złotych 40/100 groszy)

8. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych- Deklaracja CIT-8 składana
1 raz w roku do 31 marca następnego roku sprawozdawczego.

9. Komisja Rewizyjna STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I
OBYWATELSKIEJ –INSPIRACJA- przeprowadziła kompleksową kontrolę pracy Zarządu
STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ
–INSPIRACJA- w dniu
w zakresie prawidłowości prowadzonych rozliczeń
finansowych i gospodarności w zarządzaniu funduszami Stowarzyszenia w roku 2017.
Podczas wykonywania czynności kontrolnych ___ stwierdzono nieprawidłowości w
wykonywaniu przez Zarząd powierzonych obowiązków. Dokumenty finansowe są kompletne,
sporządzone prawidłowo zarówno pod względem formalnym jak i rachunkowym.

