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I.

PODSTAWOWE DANE

Nazwa:

STOWARZYSZENIE WSPARCIA AKTYWNOŚCI I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET „JESTEM AKTYWNA”
W DOBRCZU

Adres siedziby: 86-022 Dobrcz , ul. Długa 50
Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Data wpisu: 18.07.2014r.
Numer KRS: 0000517304
Numer REGON: 341609085
Władze Organizacji (funkcja, nazwisko i imię):
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca Irena Papke
Z-ca przewodniczącego Halina Szala
Sekretarz Aleksandra Batka
Zarząd:
Prezes Z-ca prezesa Sekretarz Skarbnik Członek -

Janina Wszołek
Anna Świątek
Małgorzata Budzyńska
Adriana Ziegert
Karolina Małkiewicz

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Cele statutowe organizacji:
 wsparcie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców wsi w szczególności kobiet;
 organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, festynów, koncertów spotkań, pokazów,
dyskusji;
 organizacja wyjazdów studyjnych;
 aktywizowanie ludności wiejskiej;
 poprawa jakości życia na terenach wiejskich;
 wspieranie działań związanych z rozwijaniem pozarolniczych obszarów działalności
gospodarczej;
 podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych utratą pracy nie z własnej winy;
 upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i agroturystyki;
 ochrona i promocja zdrowia;

















promowanie produktów lokalnych, rzemiosła, rękodzielnictwa i innych wyrobów;
upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn;
wspieranie działalności na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych;
wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz
ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym prowadzenie m.in. świetlic,
klubów socjoterapeutycznych, środowiskowych, oraz inną działalność profilaktyczną;
prowadzenie edukacji ekologicznej;
promowanie regionu;
promowanie świadomości konsumenckiej;
prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, wydawniczej, służącej
realizacji celów statutowych;
współpraca z mediami;
współpraca z instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i
społecznymi;
nawiązanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz
kobiet i ich rodzin;
organizacja działań dobroczynnych;
wspieranie i organizowanie wolontariatu;
organizowanie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych.

III.STOWARZYSZENIE NIE PROWADZIŁO DZIAŁALNOŚCI
POZASTATUTOWEJ W 2014 ROKU.
IV. DZIAŁALNOŚC STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Wsparcia Aktywności
i Przedsiębiorczości Kobiet „Jestem
Aktywna”, zwane w dalszej części Stowarzyszeniem „Jestem Aktywna”, zostało założone 8
maja 2014 r. w Dobrczu. W pierwszych dniach podjęto działania związane z rejestracją
Stowarzyszenia i spełnienia wszystkich wymogów formalnych. W dniu 18.07.2014 r. Sąd
Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać
Stowarzyszenie Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości Kobiet „Jestem Aktywna” do
Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisu dokonano pod numerem 0000517304. Organem
sprawującym nadzór jest Starosta Bydgoski.
Od powołania w dniu 8 maja 2014 r. do końca roku 2014 zorganizowano 7 spotkań dla
członkiń oraz zaproszonych gości. W dniu 12.06.2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie
członkiń, a niektóre panie zaprosiły gości. Spotkanie to miało na celu wzajemne poznanie się,
wymianę doświadczeń. Wszyscy przedstawili swoje oczekiwania. Ustalono zarys planu pracy
i spotkań na najbliższe miesiące.
W 2014 roku zorganizowane zostały warsztaty kawowe, nt. pielęgnacji twarzy,
pielęgnacji stóp i brafitterskie. Warsztaty , które odbyły się w 2014 roku były prowadzone
głównie przez członkinie Stowarzyszenia i miały na celu m.in. wsparcie członkiń
Stowarzyszenia „Jestem Aktywna”, które prowadzą działalność gospodarczą
i rozpropagowanie tej działalności. Jednocześnie przyniosły olbrzymią korzyść wszystkim
uczestnikom warsztatów. Wszystkie warsztaty były prowadzone nieodpłatnie.
Zorganizowano także wyjazd plenerowy do Stajni Gliszcz, której właścicielką jest
jedna z członkiń Stowarzyszenia. Zwiedzono m.in. dworek, hotel dla koni, podziwiano dzieci

uczące się jazdy na wierzchowcach oraz zapoznano się z tajnikami prowadzenia tego typu
działalności.
By wyjść naprzeciw potrzebom nie tylko członkiń Stowarzyszenia zorganizowano
w grudniu 2014 roku wigilię w formie integracyjnego spotkania z członkami z innych
okolicznych organizacji.
V. INFORMACJE O UZYSKANYCH PRZYCHODACH I KOSZTACH
Na przychody stowarzyszenia w roku obrotowym 2014 składają się:
a) przychody określone statutem w całości przeznaczone na działalność statutową
nieodpłatną:
- składki brutto określone statutem – 715,00 zł
Na koszty stowarzyszenia składają się:
a) koszty administracyjne: 236,03 zł
w tym:
- zużycie materiałów i energii - 131,00 zł
- usługi obce - 105,03 zł
b) koszty realizacji zadań statutowych: 144,16 zł
VI. INFORMACJE O KONTROLI
W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie były przeprowadzone kontrole
zewnętrzne.
Dobrcz, dnia 16.03.2015r.
Sporządziła: Adriana Ziegret
Zarząd:
Prezes Zarządu

Członek Zarządu

