Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia
Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja
w 2016 roku
1. Nazwa, siedziba i adres
Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja
Płużnica 64
87-214 Płużnica
2. Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze
Data wpisu do KRS: 31.01.2003
Nr KRS: 0000149480
3. Dane dotyczące członków organów
Zarząd Stowarzyszenia:
•

Prezes: Jolanta Skonieczka

•

Zastępca prezesa: Justyna Jankowska

•

Skarbnik: Monika Bolisęga

Do składania wszelkich oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań
majątkowych stowarzyszenia i jego reprezentowania oraz podpisywanie
dokumentów w imieniu stowarzyszenia i jego reprezentowania wymagane jest
działanie jednego członka zarządu.
Komisja Rewizyjna:
•

Aleksandra Majewska

•

Robert Majewski

•

Małgorzata Wiśniewska

4. Cele statutowe Stowarzyszenia:
a) działanie na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego,

b) przygotowanie ludzi do życia w warunkach globalnego
społeczeństwa informacyjnego,
c) inspirowanie i wspieranie innowacyjnych form funkcjonowania
i komunikacji instytucji oraz organizacji,
d) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
e) wspieranie rozwoju i wychowania dzieci oraz młodzieży, f) wspieranie
działań organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i obywateli
działających w obszarze samorządności, kultury, edukacji,
przedsiębiorczości, sportu, turystyki, pomocy społecznej i ochrony
środowiska, g) animowanie międzynarodowej, ogólnopolskiej i
regionalnej współpracy lokalnych liderów, organizacji pozarządowych,
podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych,
h) promocja i organizacja wolontariatu,
i) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
5. Działalność nieodpłatna i odpłatna
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
działalność nieodpłatną:
a) współpracę dla realizacji celów statutowych z innymi organizacjami
krajowymi i międzynarodowymi,
b) tworzenie, wdrażanie i realizowanie programów i projektów zgodnych
z celami Stowarzyszenia
c) udział i organizowanie spotkań, zebrań, szkoleń, seminariów, forów
dyskusyjnych, konferencji, targów, wystaw, odczytów i pokazów w kraju
i za granicą,
d) zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i rozpowszechnianie
informacji,
e) tworzenie i uzupełnianie treści portali i witryn internetowych,

f) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym
wydawanie biuletynów, materiałów szkoleniowych i publikowanie innych
materiałów z zakresu swojej działalności statutowej,
g) prowadzenie komputerowego banku informacji,
h) prowadzenie badań społecznych oraz opracowywanie ekspertyz
i raportów dotyczących środowiska lokalnego,
i) organizację wymian międzynarodowych,
j) organizowanie wycieczek i wypoczynku,
k) organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród i wyróżnień,
l) prowadzenie działalności oświatowej,
m) prowadzenie poradnictwa i konsultacji,
n) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i
zagranicznych podnoszących kwalifikacje lokalnych liderów oraz
pracowników organizacji pozarządowych i instytucji publicznych,
o) tworzenie i prowadzenie funduszy stypendialnych i innych funduszy
celowych,
p) tworzenie i prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz
organizacji na rzecz interesów społeczeństwa, samorządności i
demokracji,
q) udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym
lokalnym inicjatywom obywatelskim
r) opiniowanie projektów mających znaczenie dla rozwoju lokalnego,
s) realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia,
zleconych przez inne instytucje i organizacje
t) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia,
u) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z zasadami
stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami,
v) stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów
statutowych.
działalność odpłatną:
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej.

6. Działalność gospodarcza
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
b) transmisja danych,
c) działalność telekomunikacyjna pozostała,
d) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów
oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
e) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu
komputerowego,
f) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego,
g) wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,
h) działalność związana z bazami danych,
i) przetwarzanie danych,
j) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała,
k) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
l) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
m) reklama,
n) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
o) działalność organizatorów turystyki,
p) działalność zespołów teatralnych muzycznych,
q) działalność filharmonii, orkiestr, chórów,
r) działalność domów i ośrodków kultury.
7. Działalność w roku 2016
Rok 2016 był czternastym rokiem działalności Stowarzyszenia. W
okresie, którego dotyczy sprawozdanie zrealizowano następujące działania:
–

Wizyta studyjna dla uczestników XI edycji Programu „Liderzy

PAFW”. Kwota dofinansowania: 2 230,00 zł, data wizyty: 7-9.04.2016 r.
Wizyta studyjna pt. "Zarządzanie gminą w praktyce" miała na celu wymianę
doświadczeń. Główne omawiane tematy koncentrowały się wokół współpracy

władz gminy z organizacjami pozarządowymi, planowania strategicznego,
rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji mieszkańców, konsultacji społecznych,
pracy w zespole i wprowadzania zmian. W wizycie wzięło udział 6 osób.
–

Projekt „Ostrogska Kuźnia Liderów” w ramach Programu RITA –

Przemiany w regionie. Kwota dofinansowania: 36 308,40 zł, okres realizacji:
01.07.2016 – 31.12.2016 r. Jego celem była aktywizacje społeczna 10 osób w
wieku od 18 do 30 lat zamieszkałych w mieście Ostróg na Ukrainie, poprzez
zmotywowanie ich do działalności społecznej i zachęcenie ich do
implementacji dobrych praktyk zaczerpniętych z gminy Płużnica, a także
zwiększenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności tych osób z zakresu:
samorządności, diagnozowania problemów, metodologii tworzenia projektów i
wystąpień publicznych oraz upowszechnienie idei społeczeństwa
obywatelskiego i samorządności wśród 80 studentów Uniwersytetu
Narodowego "Akademia Ostrogska". W ramach projektu zrealizowano
następujące działania: jedno trzydniowe szkolenie oraz konferencja
podsumowujące rezultaty projektu w Ostrogu; jedno trzydniowe szkolenie
podczas czterodniowej wizyty studyjnej w gminie Płużnica; opracowanie przez
uczestników 10 fiszek projektowych; film promujący projekt.
–

Projekt „Nasze własne M20” w ramach Programu Równać Szanse

Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł.
Okres realizacji: 1.07.2016 – 31.10.2017 r. Celem działania było ulepszenie
umiejętności nawiązywania relacji bezpośrednich z innymi ludźmi oraz
zwiększenie wiary we własne możliwości wśród 22 osób w wieku od 13 do 16
lat z gminy Płużnica.
W ciągu pierwszych 6 miesięcy realizacji projektu uczestnicy zorganizowali
wyjazd integracyjny, stworzyć swoje miejsce spotkań - klub młodzieżowy
organizowali i uczestniczyli w warsztatach: fotograficznych i prowadzili
pozalekcyjne zajęcia dla dzieci. Istotą projektu była samodzielna organizacja
różnych przedsięwzięć przez młodzież, oparta na grupowym podejmowaniu
decyzji, planowaniu, podziale obowiązków oraz rozsądnym wydatkowaniu
pieniędzy. Działania projektowe będą kontynuowane w 2017 r.
–

Projekt „Polish your Culture Płużnica – Ostroch 2016” w ramach

programu Erasmus + finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kwota

dofinansowania 31 037,58 zł. W projekcie wzięła udział dziewięcioosobowa
grupa młodzieży z gminy Płużnica w wieku 13-28 oraz studenci z miasta
Ostroh na Ukrainie. Przez 8 dni młodzi uczestniczyli w grach, animacjach oraz
warsztatach pomagających w integracji i we wzajemnym poznaniu swoich
kultur. W ramach programu grupa zwiedzała także gminę Płużnica i odbyła
spotkanie z Wójtem. Ponadto młodzież zorganizowała międzykulturowy
wieczór dla rodzin polskich uczestników, podczas którego odbywały się
wspólne tańce, polsko-ukraińskie śpiewy oraz oglądanie bajek.
–

Projekt „Monitorowanie, Ewaluacja i Analizy”, Program MEVA.

Kwota dofinansowania 3 600,00 zł. Okres realizacji: 8.06.2016 do 31.10.2016
r. Projekt dotyczył analizy danych zastanych dotyczących poziomu kapitału
społecznego w gminie Płużnica z podziałem na poszczególne, specyficzne
tereny znajdujące się na jej terenie. Badaniem zostały objęte wszystkie
miejscowości (20) znajdujące się w gminie. Dzięki przeprowadzonym
badaniom udało się zbadać kapitał społeczny w 5 wymiarach: więzi i
tożsamość, aktywność, współpraca, wpływ oraz zaufanie.
Działalność gospodarcza
W 2016 roku Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą. Jej
przedmiotem było świadczenie usług dostępu do Internetu mieszkańcom
gminy Płużnica, podłączanie nowych użytkowników bezprzewodowej sieci
komputerowej, sprzedaż sieciowego sprzętu komputerowego oraz
serwisowanie komputerów. Z tego tytułu osiągnęło przychody w wysokości
193 974,39 zł.

Płużnica, 31.03.2017 r.

