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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 2019:  

Brak zmian w statucie 

 

III. Działalność w 2019 roku 

 

1.  Wolontariat 

 

liczba spotkań i szkoleń dla wolontariuszy/ek: 10, 

liczba podpisanych porozumień wolontariackich: 30,  

liczba przepracowanych godzin:  1124 

 

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, bezpieczeństwa i organizacji.   

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

 

2. Działania projektowe: 

2.1. Dotacje celowe: 

 

Lp Nazwa 

zadania 

Kwota dotacji 

(zł) 

Źródło Okres 

realizacji 

Numer 

umowy 

Rezultaty twarde: 

1. Pop!Kultura 4 000,00 

(co stanowi 

58,61 % budżetu 

projektu) 

UM 

Słupsk 

01.04-

30.09.2019 

13/Ku/NGO

/2019 

-10 spotkań w wymiarze 2h godziny każde w formie warsztatów 

interaktywnych. Warsztaty popkulturowe skupiały się wokół 

problemów społecznych, stereotypów i archetypów zachowań, 

postaci. 

 

2. Miejski 

chill na 

trawie 4.0 

29 000,00 

(co stanowi 

57,34 % budżetu 

projektu) 

UM 

Słupsk 

01.02-

30.09.2019 

19/KU/NG

O/2019 

- 2 dni wydarzeń kulturalnych 

- 6 występów muzycznych ( w wymiarze 1-1,5 h każdy) 

- 6 otwartych warsztatów i spotkań edukacyjnych ( w wymiarze 

2-3 h każdy) 

3. Jasna strona 

mocy 

30 000,00 

(co stanowi 

60,82% budżetu 

projektu) 

UM 

Słupsk 

14.10-

31.12.2019 

3/ZF/2019 W ramach projektu wykonywane były instalacje elektryczne 

oświetleniowe w miejscach wskazanych przez mieszkańców, 

które nie tylko wymagały doświetlenia, ale znacznie poprawiły 

bezpieczeństwo w bezpośredniej okolicy: 

- zbieranie zgłoszeń od mieszkańców, rejestracja wniosków; 

- analiza merytoryczna i techniczna wniosków; spotkania z 

wnioskodawcami dotyczące zgłoszonych inicjatyw; 

- zatwierdzanie wniosków mieszkańców do realizacji, wykonanie 

dokumentacji i kosztorysu; 

- wykonanie 5 instalacji elektrycznych oświetleniowych 

- odbiory elektryczne, podpisanie protokołów odbioru przez 

wnioskodawców; 

4. Miasto bez 

barier 

30 000,00 

(co stanowi 

56,98 % budżetu 

projektu) 

UM 

Słupsk 

14.10-

31.12.2019 

4/ZF/2019 W ramach projektu wykonywane były działania, które 

niwelowały drobne bariery architektoniczne (m.in. obniżenie 

krawężnika, montaż barierki/poręczy itp.) w miejscach 

wskazanych przez mieszkańców. Niwelacja barier miała za 

zadanie umożliwić swobodne poruszanie się w przestrzeni 

publicznej:  



                                     

 

 

- rejestracja wniosków  

- analiza merytoryczna i techniczna wniosków; spotkania z 

wnioskodawcami dotyczące zgłoszonych inicjatyw; 

- zatwierdzanie wniosków mieszkańców do realizacji, wykonanie 

dokumentacji i kosztorysu; 

- wykonanie 5 inicjatyw 

- odbiory elektryczne, podpisanie protokołów odbioru przez 

wnioskodawców; 

 

 

 

2.2. 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 23 otwartych warsztatów upcykllingu; 

2) Podwórkowa Akademia Zabaw (cykl 24 spotkań dla dzieci); 

3) Organizacja 2 otwartych warsztatów z grywalizacji; 

4) Współorganizacja 4 wydarzeń plenerowych z okazji Dnia Dziecka; 

5) Organizacja 4 spotkań obywatelskich dotyczących dzielnicy Podgrodzie; 

6) Poprowadzenie 27 otwartych lekcji Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów szkół ponadpodstawowych; 

7) Bezpłatne warsztaty z animacji dla młodzieży (4 spotkań); 

8) 4 spotkania sąsiedzkie, plenerowe; 

9) Monitoring wyborcza, działania profrekwencyjne – edukacyjne działania obywatelskie; 

10)  Bieżące prowadzenie serwisów i monitoring pracy radnych miejskich: Słupsk? Mam prawo wiedzieć! 

11)  Letnie warsztaty twórcze (18 spotkań);



                                     

 

 

 

12) 15 otwartych spotkań z edukacyjnymi grami planszowymi dot. konsultacji 

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

grup międzypokoleniowych; 

13)  2 warsztaty tworzenia mozaik; 

14)  618 spotkań urbnaknitting; 

15) Działalność Domu Sąsiedzkiego: organizacja warsztatów tematycznych i spotkań 

wielokopoleniowych dla mieszkańców Podgrodzia do października 2019 

(285 godzin zajęć tematycznych, 18 spotkań, 623 uczestników i uczestniczek) 

 

2.3. Działania własne w ramach działalności gospodarczej stowarzyszenia: 

1) Konserwacje systemów alarmowych (usługi); 

2) Uporządkowanie terenu (usługi); 

3) Usługi naprawcze (usługi); 

4) Montaż elementów małej architektury (usługi); 

5) Sprzedaż wyrobów z drewna (sprzedaż); 

 

III.  Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia: 

 

Numer  Data Treść 

1/2019/Z/73 11.02.2019 Finansowanie uprawnień pracownika 

2/2019/Z/74 22.03.2019 Zaciągnięcie zobowiązania na rozwój organizacji 

3/2019/Z/75 29.03.2019 Zaciągnięcie zobowiązania na rozwój organizacji 

4/2019/Z/76 29.03.2019 Finansowanie uprawnień pracownika 

5/2019/Z/77 10.06.2019 Pokrycie strat za 2018 rok 

6/2019/Z/78 01.07.2019 Zaciągnięcie zobowiązania na rozwój organizacji 

7/2019/Z/79 10.12.2019 Zatwierdzenie zmian w Polityce Rachunkowości  

8/2019/Z/80 10.12.2019 Ustalenie wysokości składek na rok 2020 

9/2019/Z/81 10.12.2019 Inwentaryzacja 2019 

 


