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I. Ogólne informacje: 

 

Dane ewidencyjne:  
Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje”  

[powstało 28.06.2010 roku] 

KRS: 0000363825 

Regon: 221079878 

NIP:  839-313-57-63 

 

Władze: 

 

Zarząd: 

Robert Chomicki - prezes 

Małgorzata Łosiewicz – wiceprezeska 

Katarzyna Gajda – członkini zarządu 

 

Komisja Rewizyjna: 

Kamila Kazimierczyk – przewodnicząca komisji 

Anna Bonio – członkini komisji 

Edyta Łobocka – członkini komisji 

 

Cele statutowe: 

1) kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej; 

2) monitorowanie i wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w życiu 

publicznym; 

 

II.  Sytuacja prawna na koniec roku 2017:  

Brak zmian w statucie 

 

III. Działalność w 2017 roku 

 

1.  Wolontariat 

 

liczba spotkań i szkoleń dla wolontariuszy/ek: 22, 

liczba podpisanych porozumień wolontariackich: 42,  

liczba przepracowanych godzin:  3077 

Podczas spotkań wolontariusze i wolontariuszki – uczniowie i uczennice słupskich szkół, 

studenci i studentki oraz mieszkańcy i mieszkanki miasta zdobywali wiedzę dotyczącą 

wolontariatu, komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, działań na rzecz społeczności 

lokalnej. Współorganizowali przedsięwzięcia kulturalne oraz obywatelskie. Ważnym 

elementem spotkań były warsztaty z animacji czasu wolnego, wzmacniające wiedzę i 

umiejętności w zakresie organizowania zabaw.  

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

 

2. Działania projektowe: 

2.1. Dotacje celowe: 

 

Lp Nazwa 

zadania 

Kwota 

dotacji 

Źródło Okres 

realizacji 

Numer 

umowy 

Rezultaty twarde: 

1. Artystyczne 

Wariacje – 

Siemianice 

2017 

3480,00 

(co stanowi 

25% 

budżetu 

projektu) 

Wojewod

a 

Pomorsk

i 

26.06-

11.08.2017 

64/II/2017  

2. Na szlaku 5000,00 

(co stanowi 

30% 

budżetu 

projektu) 

UM 

Słupsk 

01.03-

30.09.2017 

6/OP/T/2017 - 4 opracowane trasy piesze o różnym stopniu trudności; 

- 1 zorganizowany spływ kajakowy; 

- 98 uczestników działań (zaplanowano 48 uczestników), w tym 

30 uczestników spływu kajakowego;  

- 100 plakatów promujących działania;  

- 120 ulotek promujących działania;  

- 1 galeria zdjęć; 

- Liczba osób zaangażowanych w prowadzenie projektu: 9 

3. Chill na 

trawie na 

zakończenie 

lata 

1200,00 

(co stanowi 

53% 

budżetu 

projektu) 

UM 

Słupsk 

1.08-

30.09.2017 

DKS.3037.37

.2017 

- organizacja jednego spotkania plenerowego, w wymiarze 7 h 

-1 scenariusz wydarzenia  

- realizacja 3 występów muzycznych  

- 1 dokumentacja wideo z przebiegu wydarzenia  

- realizacja 6 warsztatów (pilates, urbanknitting, kuchnia 

wegańska, upcykling i warsztaty produkowana domowych 

kosmetyków) w wymiarze 2 godziny każdy  

- 1 strefa animacji i wymienialni 

- Liczba uczestników: 1283 

4. Miejski 

chillout na 

trawie 

9000 

(co stanowi 

30% 

budżetu 

projektu) 

UM 

Słupsk 

22.05-

31.08.2017 

43/Ku/NGO/

2017 

- organizacja dwóch spotkań plenerowych, których czas trwania 

każdego to 7 godzin  

-2 scenariusze wydarzeń  

-1 raport ewaluacji projektu  

-1 film  



                                     

 

 

-realizacja 4 występów muzycznych (Mind Flow, Swiernalis, HH 

w Resocjalizacji, Bobby The Unicorn) 

- 2 strefy animacji i wymienialni 

- 300 plakatów promujących działania;  

- 100 ulotek promujących działania; 

- Liczba uczestników: 2458 (na obu wydarzeniach) 

5. Świetlica w 

Siemianicach 

- Centrum 

Aktywności 

Lokalnej 

120 000,00 

zł (co 

stanowi 

75% 

budżetu 

projektu) – 

budżet na 2 

lata 

projektu 

Gmina 

Słupsk 

1.02.2017 – 

31.12.2017 

r. 

1/2016 Rezultaty za rok 2017: 

- 1239 h prowadzenia zajęć świetlicowych 

-147 h zajęć pogotowia lekcyjnego 

- 68 h zajęć koła naukowego - 29 h zajęć z komunikacji 

- 62 h zajęć teatralnych - 26 h zajęć z majsterkowania 

- 202 h zajęć twórczych – 227 h zajęć ogólnorozwojowych 

- 50 h zajęć z języków obcych – 6 spotkań Klubu Dyskusyjnego 

- 9 spotkań Klubu Wolontariusza – 9 spotkań obywatelskich 

- 229 h zajęć wakacyjnych – 80h zajęć zimowych 

- 1 kiermasz sąsiedzki oraz  1 zbiórka podręczników szkolnych  

- 12 wycieczek do instytucji kultury – 5 spektakli teatralnych  

- 4 filmy krótkometrażowe – 11 gier terenowych  

-7 zajęć ZUMBA – 8 warsztatów bębniarskich 

- 61 spotkań kulinarnych – 6 spotkań dziennikarskich 

- 18 wydarzeń plenerowych – 5 zabaw tematycznych  

- 294 szt. materiałów promocyjnych -12 wieczorów filmowych 

- 18 wieczorów gier planszowych – 16 pakietów informacyjnych 

6. Świetlica w 

Bydlinie - 

Centrum 

Aktywności 

Lokalnej 

56 000,00 zł 

(co stanowi 

56,36% 

budżetu 

projektu) – 

budżet na 2 

lata 

projektu 

Gmina 

Słupsk 

1.02.2017 – 

31.12.2017 

r.  

2/2016 Rezultaty za rok 2017: 

- 877 h prowadzenia zajęć świetlicowych 

-60 h zajęć pogotowia lekcyjnego 

- 41 h zajęć koła naukowego - 29 h zajęć z komunikacji 

- 64 h zajęć teatralnych - 32 h zajęć z majsterkowania 

- 174 h zajęć twórczych – 190 h zajęć ogólnorozwojowych 

- 26 h zajęć z języków obcych – 1 spotkanie Klubu 

Dyskusyjnego - 8 spotkań Klubu Wolontariusza 

 –  8 spotkań obywatelskich - 285 h zajęć wakacyjnych  



                                     

 

 

– 80h zajęć zimowych - 1 zbiórka podręczników szkolnych  

- 12 wycieczek do instytucji kultury – 4 spektakle teatralne  

- 3 filmy krótkometrażowe – 6 gier terenowych  

- 9 zajęć ZUMBA – 3 warsztaty bębniarskie 

- 39 spotkań kulinarnych – 16 spotkań dziennikarskich 

- 14 wydarzeń plenerowych – 5 zabaw tematycznych  

- 254 szt. materiałów promocyjnych -7 wieczorów filmowych 

- 13 wieczorów gier planszowych – 15 pakietów informacyjnych 

 

 

 

2.2. Działania w ramach działalności odpłatnej stowarzyszenia: 

1) Prowadzenie zajęć twórczych podczas półkolonii zimowych w Słupsku 

2) Prowadzenie zabaw karnawałowych dla dzieci w wieku przedszkolnym 

3) Cykliczne prowadzenie zajęć dla Placówek Wsparcia Dziennego w gm. Postomino 

4) Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 podczas cyklu spotkań „Mama może wszystko” w woj. kujawsko – pomorskim 

5) Prowadzenie zajęć rękodzieła w ramach projektu „Zaplątany Słupsk – miejskie kreacje” 

 

 

2.3. Działania własne w ramach działalności nieodpłatnej stowarzyszenia: 

Działania własne przy wsparciu środków pochodzących z darowizn, zbiórki publicznej, składek i 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych oraz pracy wolontariackiej: 

1) Cykl 28 otwartych warsztatów upcykllingu; 

2) Podwórkowa Akademia Zabaw (cykl 29 spotkań dla dzieci z Podgrodzia); 

3) Organizacja 5 otwartych warsztatów z grywalizacji; 

4) Współorganizacja 4 wydarzeń plenerowych z okazji Dnia Dziecka; 

5) Organizacja 5 spotkań obywatelskich dotyczących dzielnicy Podgrodzie; 

6) Poprowadzenie 21 otwartych lekcji Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych ; 

7) Bezpłatne warsztaty z animacji dla młodzieży (8 spotkań); 

8) 3 spotkania sąsiedzkie, plenerowe; 

9)  Festyn rodzinny w Siemianicach i w Bydlinie; 

10)  Letnie warsztaty twórcze (16 spotkań); 



                                     

 

 

11) Prowadzenie serwisu o pracy słupskich radnych Słupsk – mam prawo wiedzieć, w tym 

bieżące prace wynikające z pracy nad serwisem 

12)  Powitanie Wiosny (V Marsz Zielonych Krasnoludków połączony z obchodami Dnia 

Ziemi, warsztatami upcyklingu i sadzeniem roślinności w parku); 

13) 2 spotkania partnerstwa lokalnego ds. ożywiania Podgrodzia; 

14)  12 otwartych spotkań z edukacyjnymi grami planszowymi dot. konsultacji 

społecznych i zarządzania budżetem miasta  (Rozegraj Miasto i Zagraj w miasto) dla 

grup międzypokoleniowych. W rozrywkach wzięły udział łącznie 98 osób; 

15)  Organizacja 4 spacerów badawczych wraz z mieszkańcami i mieszkankami 

(tematyka: 1. reklamy zewnętrzne, 2. oświetlenie w centrum miasta, 3. Bulwary nad 

Słupią, 4. Miasto dla pieszych); 

16)  2 warsztaty tworzenia mozaik; 

17)  6 dodatkowych warsztatów urbnaknitting; 

18)  Akcja podsumowująca dwa lata kadencji Rady Miejskiej: #sprawdzam_słupsk przy 

stałej współpracy z Biurem Obsługi Rady Miejskiej i mieszkańcami/nkami: 

opracowanie informacji statystycznych, zebranie materiałów wyborczych, 

uzupełnienie serwisu glosuje.inspiruj.org, opracowanie części infografik, 2 spotkania z 

mieszkańcami; 

19)  Badania aktywności obywatelskiej  mieszkańców: przygotowanie narzędzi 

badawczych, prowadzenie sondaży, prowadzenie ankiety internetowej; 

20)  Kampania Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści: warsztaty dla młodzieży; 

21)  Prowadzenie i współprowadzenie 5 zabaw mikołajkowych dla dzieci i młodzieży ze 

Słupska, Bydlina, Siemianic; 

22)  Bieżąca działalność strażnicza stowarzyszenia; 

23)  Działalność Domu Sąsiedzkiego: organizacja warsztatów tematycznych i spotkań 

wielokopoleniowych dla mieszkańców Podgrodzia  

(418 godzin zajęć tematycznych, 36 spotkań, 829 uczestników i uczestniczek) 

 

III.  Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia: 

 

Numer  Data Treść 

1/2017/Z/48 17.02.2017 Upoważnienie do prowadzenia zbiórek publicznych 

2/2017/Z/49 23.02.2017 Upoważnienie do reprezentacji na walnym zgromadzeniu  

3/2017/Z/50 24.02.2017 Upoważnienie do wglądu do akt osobowych 

4/2017/Z/51 01.04.2017 Upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego 

5/2017/Z/52 01.06.2017 Upoważnienie do prowadzenia samochodu prywatnego do 

celów służbowych 

6/2017/Z/53 26.07.2017 Wystąpienie ze spółdzielni socjalnej 

7/2017/Z/54 26.07.2017 Upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego 

8/2017/Z/55 10.09.2017 Anulowanie upoważnienia do prowadzenia zbiórek publicznych 

9/2017/Z/56 10.09.2017 Anulowanie uchwały nr 6/2017/Z/53 

10/2017/Z/57 11.12.2017 Anulowanie upoważnienia do prowadzenia zbiórek publicznych 

11/2017/Z/58 11.12.2017 Wystąpienie ze spółdzielni socjalnej 

12/2017/Z/59 11.12.2017 Upoważnienie do prowadzenia samochodu prywatnego do 

celów służbowych 

13/2017/Z/60 11.12.2017 Ustalenie wysokości składek na 2018 rok 

14/2017/Z/61 14.12.2017 Upoważnienie do reprezentacji Zarządu 

 


