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Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Wolimierz w roku 2014
Wprowadzenie
Stowarzyszenie Wolimierz zostało zarejestrowane 3 marca 2014 r, niniejsze sprawozdanie obejmuje działania realizowane od momentu rejestracji, jednak chcemy podkreślić, że podejmowane
przez Stowarzyszenie działania są kontynuacją wielu inicjatyw spontanicznie i wolontarystycznie
realizowanych przez mieszkańców Wolimierza w ostatnich kilku latach.
Działania Stowarzyszenia są realizowane zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez Sołecką
Strategię Rozwoju wsi Wolimierz, „Agroturystyczny Wolimierz z eko-muzeum Łużyckim”, opracowaną we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i przyjętą
uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej (nr XXXI/234/2013) 28 lutego 2013.

Cele statutowe
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Wolimierz w gminie Leśna, wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności, ochrona interesów społeczności
lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego, wypowiadanie się
w sprawach publicznych. (§ 7 statutu)

Władze
Na zebraniu założycielskim w grudniu 2013 r, powołano organy stowarzyszenia:
Zarząd Stowarzyszenia Wolimierz w składzie
•

Kamil Detyna – Prezes

•

Barbara Ferenc – Wiceprezes

•

Monika Fijałkowska-Mokosa – Skarbnik.

Komisja rewizyjna
•

Bartosz Brejwo-Suszyński

•

Kamila Mezglewska
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Opis działalności pożytku publicznego
Czyny społeczne
Stowarzyszenie czynnie uczestniczyło w czynach społecznych inicjowanych przez Sołectwo
Wolimierz,. Celem działań na rzecz poprawienia estetyki wsi, prac porządkowych, nasadzeń krzewów itp. jest integracja mieszkańców i zwiększanie atrakcyjności turystycznej Wolimierza.
Do czynów społecznych – działalności w ramach wolontariatu należy także zaliczyć wykonanie
projektów graficznych i montaż tablic informacyjnych, prowadzenie profilu na Facebooku, czy
promowanie Wolimierza podczas wyjazdów, konferencji targów itp.
W tej aktywności należy podkreślić rolę sołectwa Wolimierz i dobre współdziałanie ze Stowarzyszeniem, które staje się dodatkowym narzędziem umożliwiającym mieszkańcom Wolimierza
realizację zamierzeń opisanych w Strategii Rozwoju.
Konkurs Piękna Wieś Dolnośląska
Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz przygotowało wspólną prezentację wsi w konkursie Piękna
Wieś Dolnośląska. W 2014 r Wolimierz otrzymał wyróżnienie w kategorii „Najlepszy start
w Odnowie Wsi”.
Budowa marki wsi i działania promocyjne
W ramach działalności promującej Wolimierz, została przygotowana koncepcja rozwoju marki
(prezentacja na konkurs Piękna Wieś Dolnośląska), i na jej podstawie oferta działalności odpłat nej pożytku publicznego.
Fanpage Wolimierza założony na portalu Facebook uzyskał ponad 1200 fanów.
Kuryer Wolimierski
Ukazały się trzy numery Kuryera Wolimierskiego. – biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia,
przeznaczonego dla mieszkańców wsi. Całość pracy przy tworzeniu Kuryera wykonywana jest
w ramach wolontariatu. Druk pierwszego numeru został sfinansowany z środków własnych Stowarzyszenia, druk numerów 2 i 3 sfinansowano z dotacji.
Projekt „Kuryer Wolimierski. Sprawna wymiana informacji, krwiobiegiem aktywnej społeczności”
Projekt edukacyjny, zrealizowany w partnerstwie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Pobiednej, został dofinansowany z mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 4490 zł.
Projekt realizowano między X a XII 2014 r.
Dotacja była przeznaczona na zajęcia edukacyjne dla uczniów ZSP w Pobiednej, którzy
w ramach warsztatów dziennikarskich przygotowali treść do dwóch wkładek młodzieżowych
w Kuryerze Wolimierskim. pt. „Nowinki Wolimierza i Pobiednej”. W projekcie uczestniczyło
15 uczniów z Wolmierza i Pobiednej
Udział w konsultacjach społecznych
Członkowie Stowarzyszenia brali liczny udział w konsultacjach studium zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwał rady gminy, oraz w cyklu warsztatów przygotowaniu strategii rozwoju
gminy w pierwszej połowie 2014 r.W efekcie warsztatów, Stowarzyszenie Wolimierz w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Na Rzecz Dzieci „Marzenia”, oraz Fundacją na
rzecz Wspierania Rozwoju Kultur Alternatywnych i Ekologicznych (Stacja Wolimierz) przygoto2/3
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wało pakiet uwag i poprawek do Strategii Rozwoju Gminy Leśna, które zostały w całości
uwzględnione w statecznej wersji dokumentu. (pismo pt. „Uwagi i uzupełnienia do analizy
deskresearch gminy Leśna Na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Leśna na lata
2013-2025 z dnia 12.03.2014 r)
Udział w spotkaniach Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Przedstawiciele Stowarzyszenia, brali udział we wszystkich spotkaniach GRDPP, wnosząc do
spotkań istotne uwagi dotyczące rozwoju aktywności obywatelskiej w gminie.
Projekt nasadzeń – partnerstwo z Fundacją Zielona Arka
Stowarzyszenie było partnerem projektu „Pszczoły proszą o pomoc”, Fundacji Zielona Arka
z Legnicy. Dzięki uczestnictwu w projekcie wykonano nasadzenia krzewów nektarodajnych
w centrum wsi.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego wg ustawy o DPPiW
W roku 2014 działania nieodpłatne Stowarzyszenia mieściły się w zakresie:
•

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

•

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

Działalność odpłatna pożytku publicznego wg wg ustawy o DPPiW
Działania odpłatne pożytku publicznego mieściły się w zakresie:
•

promocji i organizacji wolontariatu;

•

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

Przychody i koszty w okresie sprawozdawczym
Od momentu rejestracji Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.
W roku 2014 osiągnęło łączny przychód 25 622,99 zł (w tym dotacja FIO – projekt „Kuryer
Wolimierski…”).
Większość przychodów została pozyskana dzięki działalności odpłatnej pożytku publicznego,
głównie z organizacji warsztatów i zajęć edukacyjnych oraz wizyt studyjnych.
Bilans finansowy, stanowi załącznik do sprawozdania.
Opracowanie sprawozdania:
Szymon Surmacz
Jagna Jankowska
Monika Fijałkowska-Mokosa
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