Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
„KLUCZ” za 2004 rok

1. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
„KLUCZ” zwane dalej Stowarzyszeniem, adres siedziby: 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska
12. Zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28.04.2003 roku pod
numerem KRS 0000160271, Regon: 356711857.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 19.10.2004 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji
pożytku publicznego.
Zarząd Stowarzyszenia:
1) Wiesław Pietras
2) Ryszard Kamionka
3) Agnieszka Ścigaj
4) Stanisława Rusek
5) Tadeusz Posełek

32-300 Olkusz, ul. Curie-Skłodowskiej 16,
32-310 Klucze, Kolbark, ul.Źródlana 56,
32-310 Klucze, u. Bolesławska 44,
32-075 Gołcza, Makówka 26a,
32-340 Wolbrom, ul. Boczna 15.

Cele statutowe Stowarzyszenia:
1) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
2) przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
3) promowanie zdrowego stylu życia oraz konieczności dbania o swoje zdrowie,
4) prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki środowiskowej,
5) wspieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk zagrożonych patologią społeczną, starością i niepełnosprawnością,
6) działanie na rzecz zwalczania bezrobocia, aktywnej polityki rynku pracy i integracji społecznej,
7) działania promujące rozwój lokalnej społeczności w oparciu o promocje kształcenia,
8) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej,
9) promowanie idei integracji europejskiej.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi z kraju i z zagranicy;
2) współpracę z instytucjami pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, samorządami
gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi;
3) prowadzenie kampanii profilaktycznych i rozpowszechnianie prozdrowotnych modelów zachowań;
4) wspieranie działań organizacji, instytucji i osób działających na rzecz rodzin i środowisk zagrożonych patologią społeczną;
5) organizowanie i prowadzenie szkoleń orz staży krajowych i zagranicznych podnoszących
kwalifikacje lokalnych liderów oraz pracowników organizacji pozarządowych i instytucji
publicznych;
6) prowadzenie poradnictwa i konsultacji;

7) wspieranie działań organizacji, instytucji i obywateli lokalnych działających w obszarze
samorządności, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przedsiębiorczości i ochrony środowiska;
8) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej poświęconej problematyce zgodnej
z celami Stowarzyszenia;
9) tworzenie i wdrażanie programów i projektów z godnych z celami Stowarzyszenia;
10) tworzenie i prowadzenie jednostek oświatowych, wychowawczych, pomocy społecznej,
zakładów opieki zdrowotnej, rodzinnych form opieki nad dzieckiem, osobami starszymi i
niepełnosprawnymi;
11) prowadzenie badań społecznych oraz opracowywanie ekspertyz i raportów dotyczących
środowisk lokalnych;
12) gromadzenie bazy danych na temat możliwości ograniczania szkód wynikających z patologii
rodziny i rozpowszechnianie ich;
13) rozwijanie form pomocy bio-psycho-społecznej;
14) szeroka działalność wśród dzieci i młodzieży, inicjowanie działań na rzecz ograniczania alkoholizmu, narkomanii, przemocy, przestępczości;
15) działania na rzecz edukacji w szczególności nakierowane na wyrównywanie szans edukacji
różnych grup społecznych;
16) wszelkie działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy, a w
szczególności aktywna polityka rynku pracy i integracji społecznej;
17) działania podejmowane na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, osób starych ze środowiskiem lokalnym;
18) realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia, zleconych przez inne
osoby, instytucje i organizacje.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Przychody Stowarzyszenia:
- dotacje ze źródeł publicznych – 4.3560,00 zł ; w tym z 7.800,00 zł z budżetu
państwa
- przychody z odpłatnych świadczeń wynikających z realizacji zadań statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń – 2594,36 zł
- Razem przychody : 46.154,36 zł
5. Stowarzyszenie poniosło koszty na:
1) realizację celów statutowych – 13.164,03 zł
2) pozostałe koszty – 684,08 zł
Razem koszty – 13.848,11 zł
6. Stowarzyszenie w 2004r. nie zatrudniało na umowę o prace pracowników do realizacji
swoich zadań. Poniosło wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia w wysokości –
3.000 zł.
7. Stowarzyszenie w 2004r. nie prowadziło zadań zleconych przez podmioty państwowe i
samorządowe.
8. Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych we właściwym
miejscowo Urzędzie Skarbowym. W 2004r. Stowarzyszenie złożyło deklaracje podatkową
CIT-8 z załącznikiem CIT – 8/O za 2003r.

W 2004r. w Stowarzyszeniu nie przeprowadzana była kontrola zewnętrzna.
Główne projekty zrealizowane w roku 2004:
1) Szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, oraz EFS i tworzenia projektów socjalnych przyniosło dodatni wynik na działalności statutowej Stowarzyszenia w kwocie 1425,28 zł.
2) Współpraca z Fundacją Polsat: Dotacja na pokrycie kosztów leczenia jednego dziecka
z terenu gminy Klucze. Stowarzyszenie odpowiedzialne za wydatkowanie środków,
które fundacja Polsat przekazała na ten cel. Przekazywanie środków odbywało się na
zasadzie refundacji poniesionych kosztów przez rodziców . Dotacja nie została wykorzystana w całości w 2004 roku , część jej będzie wydawana w roku 2005. w kwocie
27880,97 zł.
3) Przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie realizacja programu socjoterapeutycznego „ Coca – Cola to jest to….” Dla dzieci sprawiających problemy wychowawcze. Program zrealizowany z dotacji Wojewody Małopolskiego oraz w oparciu o porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczach dotacja w wysokości 5000,00 zł w całości wykorzystana na realizację programu.
4) Projekt „Łóżka odciążeniowe dla osób niepełnosprawnych” . projekt uzyskał wsparcie
z środków województwa małopolskiego w ramach programu wspierania integracji
osób niepełnosprawnych. W ramach tego projektu zakupiono dwa łóżka dla osób niepełnosprawnych, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu i przeprowadzono szkolenie specjalistyczne personelu. Projekt udało się zrealizować w
oparciu o współpracę z Starostwem Powiatowym w Olkuszu. Kwota dotacji w wysokości 2800,00 zł w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 2004r.
5) W końcu roku 2004 Stowarzyszenie przygotowało ofertę w otwartym konkursie ogłoszonym przez Gminę Klucze na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Oferta dotyczy prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Oferta stowarzyszenia wygrała konkurs i z dniem 30.12.2004
Stowarzyszenie podpisało umowę na realizacje tego zadania. Umowa na realizację
powyższego zadania została podpisana na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.
Pierwsze środki finansowe na realizacje tego zadania wpłyną na konto Stowarzyszenia
styczniu 2005r.
Stowarzyszenie prace przy realizacji projektów opiera na społecznej działalności swoich członków i wolontariacie, dzięki czemu pozyskane pieniądze w całości są wykorzystywane na statutową działalność Stowarzyszenia i pomoc społeczną.

