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Celem STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ 

 –INSPIRACJA- 

 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 2015 Stowarzyszenie realizowało swoje cele przez: 

  
1. Zgodnie z § 7 pkt.2 b statutu Stowarzyszenia udział w Kiermaszu 

jordanowskim 

2. Zgodnie z § 7 pkt.2 c statutu Stowarzyszenia założenie profilu na portalu 

internetowym Facebook., druk plakatów. 

3. Zgodnie z § 7 pkt.3 oraz 19statutu Stowarzyszenia złożenie oferty współpracy 

z Samorządową jednostką Opieki Społecznej, udział w konsultacjach nad 

programem współpracy z miejscową JST. 

4. Zgodnie z § 7 pkt.4  statutu Stowarzyszenia podjęcie współpracy ze 

Stowarzyszeniem Karpackim, zgłoszenie akcesu do LGD w Suchej 

Beskidzkiej, zgłoszenie akcesu do współpracy ze Stowarzyszeniem  Zielona 

Linia. 

5. Zgodnie z § 7 pkt.7 oraz 17 statutu Stowarzyszenia pomoc indywidualna 

mająca na celu aktywizację społeczną osoby długotrwale bezrobotnej będącej 

w trudnej sytuacji ekonomicznej i życiowej. 

6. Zgodnie z § 7 pkt.11 statutu Stowarzyszenia opieka i pomoc osobie 

przebywającej na oddziale opieki paliatywnej ( od dwóch miesięcy  

dwu/trzykrotnie w tygodniu odwiedziny, zakupy, motywowanie…), Pomoc 

dwóm samotnym starszym i chorym mieszkankom Jordanowa ( każda 

podopieczna wizytowana dwukrotnie w tygodniu). 

7. Zgodnie z § 7 pkt.18 statutu Stowarzyszenia w miarę dostępnych środków 

pomoc najbardziej potrzebującym. 

STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ 

 –INSPIRACJA-  nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 



Odpisy Uchwał Zarządu Stowarzyszenia: 

 
         Uchwała nr 1/2015  

 Uchwała nr 2/2015 

 Uchwała nr 3/2015  

 Uchwała nr 4/2015  

 

   5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

 Darowizny–946,44 (słownie dziewięćset czterdzieści sześć złotych 44/100) 

 Składki członkowskie 200 złotych (dwieście złotych 00/100 groszy) 

      

 6 .  Informacja o poniesionych kosztach: 
a) Koszty związane z realizacją celów statutowych ( zakup sprzętu, mebli, remont, itp. ) 

         1043,94 (słownie jeden tysiąc czterdzieści trzy złote 94/100groszy) 

b) Działalność gospodarcza – n/d 

 

        

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 – 102,50 (słownie sto dwa złote 50/100 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 2015. 

Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w 

wykonywaniu przez Zarząd powierzonych obowiązków. Dokumenty finansowe są kompletne, 

sporządzone prawidłowo zarówno pod względem formalnym jak i rachunkowym. 

 

 

 

 


