Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
„KLUCZ” za 2007 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) Iwona Kołodziejczyk
5) Monika Misztal
6) Tadeusz Posełek

32-300 Olkusz, ul. Curie-Skłodowskiej 16,
32-310 Klucze, Kolbark, ul.Źródlana 56,
32-310 Klucze, ul. Bolesławska 44,
32-327 Gorenice, ul. Skośna 2,
32-310 Klucze, Zalesie Golczowskie, ul.Górna 68 ,
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
10) promocja i upowszechnianie idei wolontariatu
11) organizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
12) upowszechnianie i promocja ekonomii społecznej
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
19) organizacja i promocja wolontariatu
20) tworzenie i prowadzenie placówek realizujących aktywną politykę rynku pracy
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Przychody Stowarzyszenia:
- dotacje ze źródeł publicznych – 401.198,79zł ; w tym 264.000 zł w ramach
działalności nieodpłatnej pożytku publicznego,
- przychody z odpłatnych świadczeń wynikających z realizacji zadań statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń – 12.057,38 zł
- Razem przychody : 413.256,17 zł
5. Stowarzyszenie poniosło koszty na:
1) realizację celów statutowych – 409.666,73 zł
2) pozostałe koszty – 1801,15zł
Razem koszty – 411.467,88 zł
6. Stowarzyszenie w 2007 r. zatrudniało na umowę o prace 10 pracowników do realizacji
swoich zadań. Poniosło wydatki na wynagrodzenia w wysokości 179.383,21 zł,
z tytułu umowy – zlecenia w wysokości – 10.040,00 zł.

7. Stowarzyszenie w 2007 r. prowadziło w formie zadania zleconego Środowiskowy Dom
Samopomocy w Kolbarku w Gminie Klucze.
8. Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych we właściwym
miejscowo Urzędzie Skarbowym. W 2008 r. Stowarzyszenie złożyło deklaracje podatkową
CIT-8 z załącznikiem CIT – 8/O za 2007r.
W 2007 r. w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzana kontrola zewnętrzna.
Główne projekty zrealizowane w roku 2007:
1) Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi w 6 pracowniach: biologicznej, muzycznej, ceramicznej, plastycznej, gospodarczej i krawieckiej.
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 . W roku 2007 realizacja
tego projektu zakończyła się pozostałą z 2006 r kwotę dotacji w wysokości 789.02 zł
przekazano w całości.
3) Realizacja trzech projektów w zakresie polityki społeczne „Rozwijanie potencjału organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej na terenie powiatu olkuskiego” – dotacja w kwocie 6.000 zł i „Żyjmy inaczej” – dotacja w kwocie
2.600 zł oraz „Skarbnica pomysłów” – dotacja w kwocie 12.000 zł , w ramach umów
z Zarządem Województwa Małopolskiego,
4) Realizacja zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji II
komponentu Programu „ Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”
pod nazwa „prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” – dotacja
w kwocie 100.000,00 zł – w ramach umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej; Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
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.

Klucze, dnia 25.03.2008 r.

