Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
„KLUCZ” za 2010 rok

1. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
„KLUCZ” zwane dalej Stowarzyszeniem, adres siedziby: 32-310 Klucze, Kolbark, ul.
Źródlana 3. 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) Monika Rydzyk
5) Tadeusz Posełek

32-300 Olkusz, ul. Curie-Skłodowskiej 16,
32-310 Klucze, Kolbark, ul.Źródlana 56,
32-310 Klucze, ul. Bolesławska 44,
32-310 Klucze, Kwaśniów Górny, ul.Długa 21,
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 prowadziło działalności gospodarczej.
4. Zarząd Stowarzyszenia w 2010 roku podjął uchwały:
1) Uchwała Nr 1/01/2010 z dnia 05.01.2010 r. w sprawie utworzenia oddziału terenowego
Stowarzyszenia w Pałecznicy;
2) Uchwała Nr 1/02/2010 z dnia 03.02.2010 r. w sprawie ustalenia listy projektów na 2010
r.
3) Uchwała Nr 2/02/2010 z dnia 03.02.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy Panu Waldemarowi Pasiowi;
4) Uchwała Nr 1/03/2010 z dnia 31.03.2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za 2009 r.
5) Uchwała Nr 2/03/2010 z dnia 31.03.2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2009 r.
6) Uchwała Nr 1/07/2010 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
7) Uchwała Nr 1/08/2010 z dnia 26.08.2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Tadeuszowi Posełkowi do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych stowarzyszenia.
8) Uchwała Nr 2/08/2010 z dnia 26.08.2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani
Ewelinie Żak.
9) Uchwała Nr 1/12/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko
Koordynatora, Asystentów oraz Obsługę księgową projektu „Niepełnosprawni aktywni
na rynku pracy” w ramach Podziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10) Uchwała Nr 2/12/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko: Kierownik projektu 1 etat, Asystent kierownika projektu 1 etat, Pracownik obsługi
biurowej 1 etat, Kadrowa projektu ½ etatu, Zakład aktywizacji zawodowej „OGNIWO” w ramach Podziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5. Przychody Stowarzyszenia:
- dotacje ze źródeł publicznych – 1.890.431,00 zł ; w tym 1.890.431,00 zł w ramach
działalności nieodpłatnej pożytku publicznego,
- przychody z odpłatnych świadczeń wynikających z realizacji zadań statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń – 0,00 zł
- przychody z działalności statutowej – 2.042.227,42 zł
- Razem przychody : 2.043.075,86 zł
5. Stowarzyszenie poniosło koszty na:
1) realizację celów statutowych – 2.008.127,65 zł
2) pozostałe koszty – 19.568,44 zł
Razem koszty – 2.027.696,09 zł
6. Stowarzyszenie w 2010 r. zatrudniało do realizacji swoich zadań:
1) na umowę o prace 20 pracowników i poniosło wydatki na wynagrodzenia w wysokości
690.995,60 zł,
2) na umowy cywilnoprawne 26 osób i poniosło wydatki z tego tytułu w wysokości –
103.955,00 zł.
7. Stowarzyszenie w 2010 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 2011 r. Stowarzyszenie złożyło deklaracje podatkową
CIT-8 z załącznikiem CIT – 8/O i CIT – D za 2010 r.
9. W styczniu 2010 roku Stowarzyszenie powołało jednostkę terenową pod nazwą Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” Oddział w
Pałecznicy, adres: 32-109 Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11. Oddział uzyskał osobowość prawną
z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.02.2010 r. pod numerem
0000349258. Oddział posiada samodzielność w zakresie działalności finansowej i gospodarczej, Regon 121150250 oraz NIP 6821740273.
10. W 2010 r. w Stowarzyszeniu była przeprowadzana kontrola Urzędu Skarbowego w Olkuszu, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
11.

Główne projekty realizowane w roku 2010:
1) Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi w 7 pracowniach: biologicznej, muzycznej, komputerowej,
ceramicznej, plastycznej, gospodarczej i krawieckiej.
2) Realizacja projektu „Powiatowy plan rozwoju i promocji Ekonomii Społecznej”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu
było wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o podniesienie kompetencji instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie ekonomii
społecznej, ze szczególnym naciskiem na rozwój dialogu społecznego na rzecz lokalnego rynku pracy. Projekt bezpośrednio adresowany był do 60 instytucji i organizacji
pomocowych z powiatów: bocheńskiego, myślenickiego i wielickiego. W trakcie
trwania przygotowano po jednym z pracowników tych instytucji do kompleksowego
udzielania doradztwa i prowadzenia szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym, opracowano dwa Powiatowych Planów Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zawiązano dwa powiatowe partnerstwa na rzecz ich wdrażania. Projekt
Stowarzyszenia „KLUCZ” w 2010 roku uzyskał dotację w kwocie 87.180,00zł.
3) Realizacja Projektu „ABC Gospodarki Społecznej” w partnerstwie z Wojewódzkim
Urzędem Pracy. Realizacja projektu opiera się na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań służących zwiększeniu efektywności działań na rzecz osób niepracujących,
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przy jego realizacji zostały wykorzystane
doświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zdobyte podczas wdrażania projektu IW EQUAL „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych
form zatrudnienia”, w ramach którego został wypracowany model Trenera Zatrudnienia Wspieranego dla osób długotrwale bezrobotnych. Liderem projektu był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a jego partnerami dwa stowarzyszenia z terenu województwa małopolskiego: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL”. Aktywizacja zawodowa i społeczna
była prowadzona przez Koordynatorów i Trenerów Zatrudnienia Wspieranego, którzy
po ukończeniu intensywnego szkolenia, udzielali wsparcia swoim klientom na
wszystkich etapach prowadzących do podjęcia zatrudnienia. Zadanie było realizowane
na terenie Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa, a także w wybranych placówkach
wspierających osoby niepełnosprawne: Środowiskowych Domach Samopomocy w
Kolbarku, Pałecznicy, Wolbromiu oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kluczach i
Olkuszu. Projekt zakończył się z dniem 31.12.2010 r.
4) Realizacja projektu „Aktywnie cieszymy się życiem” w ramach Europejskiego Roku
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010). Budżet projektu wyniósł
54200 zł z czego dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
wyniosło 49200 zł. Projekt zakładał szereg działań adresowanych do ludzi starszych
promujący „aktywną starość” i pobudzający aktywność społeczności wiejskich a w
szczególności osób w wieku emerytalnym, w szczególności:.
• Kampanię promującą, seminaria powiatowe, spotkania z samorządami gminnymi i
powiatowymi. Rekrutacja osób i wysłanie zaproszeń do gości i odbiorców projektu.
Plakaty i ulotki informujące o seminariach. Rekrutacja i promocja była prowadzona
przez Ośrodki Pomocy Społecznej i placówki podstawowej opieki zdrowotnej oraz
przez sołtysów.
• Seminaria powiatowe promujące aktywny sposób spędzania czasu przez osoby
starsze i promujących ich zaangażowanie w prace na rzecz środowiska lokalnego.
Seminaria całodniowe prezentujące aktywne formy : Kluby seniora, uniwersytety
trzeciego wieku, Koła Gospodyń Wiejskich, prace wolontaryjną wśród dzieci i
osób niepełnosprawnych. Seminaria zorganizowano w 2 powiatach: 1 powiat w
Małopolsce i 1 powiat w Wielkopolsce. Program seminarium obejmował: wykład
dotyczący zdrowego i higienicznego trybu życia w podeszłym wieku, prezentacja
możliwości zakładania Klubów Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, założenia
stowarzyszenia. Prezentacja dobrych praktyk w obszarze aktywności osób starszych, warsztat „ jak założyć organizacje pozarządową i źródła finansowania projektów skierowanych dla osób starszych”, wykład na temat możliwości jakie daje
Internet. Prezentacja możliwości jakie daje wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci. Seminaria zakończone były wspólną imprezą integracyjną.
• Dwie wizyty studyjne połączone z warsztatami dla liderów lokalnych pobudzające
osoby starsze do aktywności.
5) Realizacja zadania „Wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu” na

zlecenie Gminy Klucze w ramach którego zorganizowano we wszystkich sołectwach
gminy uroczystości obchodów „Dnia Seniora”. Na zadanie gmina Klucze przeznaczyła kwotę dotacji 10000 zł.
6) Realizacja zadania „Odnowa Centrum wsi Ibramowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt przewidywał wykonanie robót
budowlanych obejmujących: wymianę okien, wykonanie utwardzenia placu przed
Domem Ludowym, utwardzenie ścieżek pieszych, budowę ogrodzenia i budowę boiska sportowego ogólnodostępnego. Inwestycja, której koszt ostateczny wyniósł
612.405,75 zł, zakończona została do dnia 31.07.2010 r.
7) W grudniu 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia podpisał z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie umowy:
• na realizację projektu Zakład Aktywizacji Zawodowej „OGNIWO” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z budżetem
3813789,60 zł,
• na realizację projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy z budżetem
1764847,52 zł.
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.

Kolbark, dnia 30.03.2011 r.

