
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia,
Rozwoju Wsi Smiałowice za rok 2011

Dane stowarzyszenia:

Nazwa: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice
Adres: Śmiałowice 34, 58-124 Marcinowice
E-mail: smialowice@wp.pl
KRS: 0000307598, data wpisu: 5.06.2008
REGON: 020772371
NIP: 884-267-15-55
Bank: Invest-Bank Oddział Świdnica
Nr konta: 66 1680 12350000 3000 1688 3202

Skład Zarządu:

Lucyna Szpilakowska - Prezes
Mariusz Białas - Wiceprezes
Wioleta Zaborska - Sekretarz
Magdalena Szal-Żółkiewska - Skarbnik
Sławomir Jarosz - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Monika Hawro
Norbert Ferster
Małgorzata Żółkiewska

- Przewodnicząca
- Członek Komisji
- Członek Komisji

Działalność Stowarzyszenia:

1. W roku 2011 SRW Śmiałowice na zaproszenie Forum Aktywności Lokalnej brało udział
w projekcie "Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej", realizowanym w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt polegał na
udziale w cyklu edukacyjnym "Public Relations - Reklama - Sprzedaż". Celem cyklu
szkoleniowego było nabycie umiejętności z zakresu promowania swojej organizacji,
nabycie umiejętności z zakresu sprzedaży produktów i usług organizacji.
Projekt był skierowany do podmiotów ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia
ltp.) nieprowadzących działalności gospodarczej i działających na obszarze byłego
woj. wałbrzyskiego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji, w wymienionym
cyklu edukacyjnym uczestniczyły 2 członkinie naszego Stowarzyszenia.
Cykl obejmował 9 dni szkoleniowych - łącznie 54 godziny szkoleniowe.

2. Również w roku 2011 zawarliśmy umowę z Forum Aktywności Lokalnej, partnerem
Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu,
na udział w projekcie "Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej"
współfinansowanym ze środków Unii ,Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, polegającym na realizacji zadania o nazwie "Usługi marketingowe".
Przedmiotem zawartej umowy było wykonanie projektu graficznego oraz budowa
logotypu dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice jako dla podmiotu ekonomii
społecznej.
Stowarzyszenie ma prawo do wykorzystywania swojego logotypu na stronie
internetowej oraz do zamieszczania go na różnorodnych materiałach promocyjnych,
takich jak ulotki, plakaty, foldery czy wizytówki. Umowa została zrealizowana w
grudniu 2011 roku.
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3. Ponadto zgłosiliśmy się do udziału w kolejnym projekcie z tego samego cyklu, który
podobnie jak poprzedni, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach zadania "Usługi marketingowe", zawarliśmy umowę z Forum Aktywności
Lokalnej na realizację w roku 2012 zadania polegającego na nieodpłatnym utworzeniu
i prowadzeniu strony internetowej prezentującej działalność naszego Stowarzyszenia,
jako podmiotu Ekonomii Społecznej.
Forum Aktywności Lokalnej będzie pokrywać koszty związane z utworzeniem strony
internetowej, wykupieniem praw do domeny internetowej oraz hostingiem.
Świadczenie usłygi realizowanej przez wałbrzyską firmę Heapmail Internet Solutions
sp. z 0.0. zakończy się 30 września 2012 roku.
W związku z tym projektem wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali adresy
elektroniczne z domeną smialowice.org

4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice jest członkiem Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE -
Lokalna Grupa Działania". Prezes Zarządu naszego Stowarzyszenia, pani Lucyna
Szpilakowska, pełni funkcję sekretarza Rady Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE - LGD"
Prezes Zarządu brała czynny udział w działaniach Rady Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE -
LGD", m.in. w szkoleniach i w ocenie nadesłanych wniosków w konkursach
ogłaszanych w roku 2011 przez to Stowarzyszenie w ramach działania: Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju.

5. Stowarzyszenie w dalszym ciągu sprawuje patronat nad Małym Przedszkolem
"Śmiałek". Podejmowano szereg działań związanych z kontynuacją działalności
Małego Przedszkola "Śmiałek" w charakterze grupy przedszkolnej dla najmłodszych,
takich jak pomoc w organizacji imprez dla dzieci (Bal Choinkowy, Mikołajki), pomoc w
zakupie środków dydaktycznych i środków czystości, itp.

6. Dochody bezpośrednio uzyskane przez Stowarzyszenie ROZWOjuWsi Śmiałowice w
roku 2011 wyniosły 711,92 zł z czego 487,50 zł pochodziło ze składek członkowskich,
224,30 z wpływów z tzw. 1% za rok 2011 oraz 0,12 zł - odsetki bankowe. Dochody
zostały przeznaczone na bieżącą działalność Stowarzyszenia - opłaty, składki
członkowskie, materiały biurowe oraz na doposażenie przedszkola w środki
dydaktyczne i higieniczne. Na dzień 31.12.2011 stan konta wynosił 1393,89 zł.

7. W 2011 roku odbyło się 1 Walne Zebranie członków Stowarzyszenia oraz 4
posiedzenia Zarządu. W ciągu tego roku podjęto 2 uchwały Walnego Zebrania oraz 5
uchwał Zarządu.

8. Na koniec roku 2011 Stowarzyszenie liczyło 32 członków. Wszyscy członkowie opłacili
składki członkowskie.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice przedstawiając powyższe sprawozdanie
dziękuje wszystkim członkom i sympatykom za działalność na rzecz Stowarzyszenia i
wnioskuje do Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania za rok 2011.

Szczególne podziękowania należy się paniom Magdalenie Szal-Żółkiewskiej i Danucie
Kozielskiej za przygotowanie rozliczenia finansowego Stowarzyszenia.

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia wyraża podziękowanie wszystkim członkom
Stowarzyszenia za poparcie dla działań Zarządu i Stowarzyszenia, wyrażające się
punktualnym opłacaniem składek, przekazywaniem wpłat z tytułu ,,1%.".

Dziękujemy także wszystkim osobom, które udostępniły informacje, zdjęcia i dokumenty
przydatne podczas tworzenia naszej strony internetowej.

Sprawozdanie zatwierdzono na zebraniu Zarządu Stowarz(j-er;;; w dniu 28 marca 2012.
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