Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Stowarzyszenia
EKOWSPÓLNOTA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
w roku 2018

1.Nazwa:
STOWARZYSZENIE EKOWSPÓLNOTA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Adres siedziby: ul.Chrobrego 3b, 76-032 Mielno
Numer KRS
0000414256
Regon
321201320
2. Dane dotyczące członków Zarządu:
Prezes
Hubert Heinsch
Wiceprezes
Bogusław Adamów
Skarbnik
Maria Jasinska
Członek
Dominik Gronet
3. Liczba członków na dzień 31 grudnia 2018 r. – 27 osób.
4. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym
przeprowadzone akcje, wydarzenia, udział w imprezach :
I.

Zadanie publiczne „Silne organizacje w gminie Mielno”, umowa z FIO nr 407_I/18,
dotacja 115 572.10 zł, wkład własny 3 400,00 zł (finansowy + osobowy)
Czas realizacji: 01.05.2018 – 31.12.2018
Głównym celem projektu był wzrost rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie Mielno,
poprzez podniesienie wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie kompetencji obywatelskich oraz
popularyzację aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym wśród co najmniej 50
przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz społeczników - mieszkańców
gminy Mielno wraz z aktywizacją co najmniej 10 organizacji pozarządowych działających na rzecz
gminy, do końca grudnia 2018 r. Cel ten został osiągnięty, do końca grudnia 2018 roku w projekcie
ogółem udział wzięło 70 przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz
społeczników - mieszkańców gminy Mielno, zaktywizowało się 20 organizacji pozarządowych
działających na rzecz gminy.
Prowadzone działania:
a) Doradztwo i konsultacje - w okresie od sierpnia do listopada 2018 roku odbywało się doradztwo
indywidualne w Centrum Organizacji Pozarządowych. Doradztwo prowadziło 2 specjalistów
w następujących zakresach:
1. kwestie organizacyjne w NGO - problemy księgowości i finansów, właściwego prowadzenia
dokumentacji księgowej, sprawy i obowiązki związane z US, ZUS, rozliczanie dotacji na realizacji
zadań publicznych, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej, - zarządzanie
wolontariuszami oraz bazą członkowską.
2. pozyskiwanie środków finansowych na funkcjonowanie organizacji, współpraca między i
wewnątrzsektorowa, zarządzanie organizacją, wpływ na politykę lokalną.
Było to bezpłatne, indywidualne doradztwo dla członków, pracowników, współpracowników,
wolontariuszy organizacji pozarządowych, w tym grup nieformalnych, oraz osób chcących
uczestniczyć w życiu publicznym gminy. Spotkania odbywały się w formie dyżurów specjalistów
mniej więcej w stałych godzinach i dniach w każdym miesiącu. Informacja o możliwości
korzystania z doradztwa przekazywana była członkom organizacji głównie poprzez bezpośredni
kontakt i zachęcanie do skorzystania z doradztwa.
W doradztwie wzięło udział 37 uczestników.
b) Warsztaty kompetencji społecznych i obywatelskich W ramach tego działania zorganizowano
4 wyjazdowe warsztaty dla uczestników projektu w zakresie działalności organizacji i ich
kompetencji obywatelskich.
Program edukacyjny warsztatów obejmował następujące tematy:

1. Warsztaty nr 1: przedstawienie standardów działań obywatelskich, w tym dobre praktyki,
Warsztaty odbyły się: 5-6.10.2018 r
2. Warsztaty nr 2: rola i potrzeby trzeciego sektora w gminie, współpraca NGOs dla zwiększenia
efektywności działań, Warsztaty odbyły się: 9-10.10.2018 r.
3. Warsztaty nr 3: podstawy i narzędzia fundrisingu, sponsoring, budowanie relacji z biznesem i
JST, podstawy PR, kreowanie pozytywnego wizerunku, budowa marki, Warsztaty odbyły się: 2324.11.2018 r.
4. Warsztaty nr 4: efektywna komunikacja wewnątrz organizacji, budowanie zespołu Warsztaty
odbyły się: 7-8.12.2018 r.
Każde warsztaty trwały po dwa dni. Grupy liczyły po ok. 12 uczestników, przy czym część
uczestników powtarzała się na warsztatach. W warsztatach ogółem udział wzięło: 40 osób.
c) Dobre praktyki obywatelskie - 2 wyjazdy studyjne - do Bałtowa w dniach 11-13.10.2018 r. (udział
w nim wzięło 10 uczestników), wyjazd do Sławutowa i na Hel w dniach 29-30.10.2018 r. (19
uczestników).
d) Kawiarenka Obywatelska - to cykliczne spotkania przy kawie członków, pracowników,
współpracowników, wolontariuszy organizacji pozarządowych, w tym grup nieformalnych, osób
chcących działać społecznie. Odbywały się w rożnych miejscach i w różnym czasie, ponieważ
terminy i miejsce dostosowane były do potrzeb i możliwości uczestnictwa zainteresowanych
spotkaniem się wspólnie osób. Tematyka kawiarenek każdorazowo wynikała z aktualnych potrzeb
społeczności lub też problemów zgłoszonych w między czasie do rozpatrzenia przez Gminną Radę
Pożytku i zapytań organizacji. Współorganizacją kawiarenek zajmowały się różne organizacje, jako
gospodarze na swoim terenie, które odpowiedzialne też były za przygotowanie poczęstunku dla
uczestników i poprowadzenie danego spotkania. W sumie odbyło się 8 spotkań w ramach
kawiarenki w których udział wzięło ok. 42 uczestników.
e) Festyn NGOs – został zrealizowany w formie Jarmarku Świątecznego. Każda z organizacji
przygotowała swoją prezentację oraz przygotowała coś dla pozostałych mieszkańców gminy
odwiedzających jarmark. Festyn (Jarmark) odbył się na deptaku miejskim w Mielnie w dn.
15.12.2018r. 74 uczestników jako organizatorzy i prezentujący swoje organizacje, a prezentację
przygotowało 20 organizacji.
f) Forum NGOs – odbyło się 26.10.2018 r., uczestniczyło 60 przedstawicieli organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Mielno, Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, władze
lokalne.
II.

Muzyczne Mielno
Umowa z Gminą Mielno nr nr 32/2018/PP, dotacja 8 300,00 zł, wkład własny 2 650,00 zł
(finansowy+osobowy). Czas realizacji: 30.03.2018-15.07.2018
Celem realizacji zadania było wsparcie i podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Mielno
poprzez organizację tematycznego wydarzenia. Impreza odbyła się na głównym deptaku w centrum
Mielna. Uczestnikami wydarzenia byli turyści przebywający na terenie całej gminy, jednodniowi
odwiedzający z terenu powiatu a także mieszkańcy. Program wydarzenia obejmował występy
zespołów śpiewaczych Ławica i Stokrotki, Występ Kameralnej Orkiestry Akordeonowej ARTI
SENTEMO oraz KWINTETU BLASZANEGO, występ Orkiestry Dętej MORSCY MUZYCY,
pokazy tańca dziecięcego Szkoły Tańca PASJA oraz sztuki walki karate kyokushin. Wydarzenie
zakończył koncert muzyki rozrywkowej. W trakcie występów funkcjonowały stoiska z
poczęstunkiem, prowadzone były gry i zabawy z nagrodami dla uczestników wydarzenia, w tym
zagadki z treścią krajoznawczą (wykorzystując przy tym elementy gry miejskiej "Ahoj mieleńska
przygodo!").

III.

Porozumienie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mielenku odnośnie przygotowania i realizacji
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014 – 2020 Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4
Adaptacja do zmian klimatu Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt
wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

W ramach tego porozumienia Stowarzyszenie EKOWSPÓLNOTA Lokalna Organizacja
Turystyczna przekazała OSP Mielenko kwotę w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na
wykonanie dokumentacji projektowej. Wniosek o dofinansowanie jest obecnie rozpatrywany.
IV.

Działalność wydawnicza Stowarzyszenia. Przed rozpoczęciem sezonu letniego wspólnie z
Urzędem Miejskim w Mielnie i Centrum Kultury w Mielnie został wydany przewodnik pt.: Gmina
Mielno w pigułce (w języku polskim i niemieckim).

V.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych – realizacja w roku 2019.
W maju 2018 r. do Środkowopomorskiej Grupy Działania złożony został wniosek o dofinansowanie
druku i dystrybucji publikacji pt. Mini przewodnik na niepogodę po obszarze SŚGD. Umowa
o dofinansowanie na kwotę 9 900 zł została podpisana w styczniu 2019 r., a w kwietniu 2019 r.
został złożony wniosek o płatność.
W grudniu 2018r. w konkursie ogłoszonym przez Burmistrz Mielna została złożona oferta na
Prowadzenie punktów informacji turystycznej na terenie gminy Mielno. W lutym 2019 została
podpisana umowa o powierzenie realizacji zadania na kwotę 170 000 zł.

VI.

Działalność punktu informacji turystycznej przy biurze LOT, ul. B.Chrobrego 3B w Mielnie.
Punkt informacji turystycznej fukcjonował od początku lipca do 15 września 2018 r. Był czynny na
dwie zmiany od godz. 9:00 do godz. 20:00 w dni powszednie, a w sobotę i niedzielę na jedną zmianę
w skróconych godzinach urzędowania. Oprócz udzielania informacji w punkcie odbywała się także
odpłatna i nieodpłatna dystrybucja materiałów informacyjnych i reklamowych, takich jak: mapy
(np.: Nadmorskie szlaki Mielna, Powiat Koszaliński, Wybrzeże Bałtyku, Pomorze Zachodnie, Mapa
Polski, Mapa Polen wyd. w języku niemieckim, Szlaki Rowerowe Powiatu Koszalińskiego,
przewodniki (np.: Gmina Mielno w pigułce, Przewodnik po Mielnie i okolicach - w języku polskim,
niemieckim i angielskim), informatory, ulotki i plakaty - „ Mieleńskie Lato Artystyczne”, Gazeta
Życie Gminy, ulotki inne, naklejki z logo miejscowości Gminy Mielno, magnesy z logo Mielno,
kubki i koszulki z logo Mielno i grafikami Cukina, grafiki Cukina, kartki pocztowe z grafikami
Cukina.
Sprzedaż towarów wyniosła:
• Lipiec 2 500,00 zł.
• Sierpień 5 228,31 zł.
• Wrzesień 1 800,00 zł.
Ogółem sprzedaż towarów wyniosła: 10 528,31 zł

5. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej:
Stowarzyszenie w 2018 roku nie prowadziło działalności gospodarczej.
6. Posiedzenia i podjęte uchwały Zarządu:
W 2018 r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia. Podjęto 7 uchwał.
7. Informacja o numerze konta stowarzyszenia , nazwa banku:
59 2030 0045 1110 0000 0266 6640 BGŻ BNP Paribas
W styczniu 2019 r. nastąpiła zmiana banku i nr konta
Bank PBS Świdwin 21 8581 1014 2005 2000 0110 0004
8. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
W roku sprawozdawczym przychody składały się z:
a) przychody z działalności statutowej :193 132,89 zł, w tym:
• składki członkowskie: 45 060,00 zł,
• wpływy z działalności odpłatnej: 26 084,55 zł
b) pozostałe przychody operacyjne (dotacje): 121 988,34 zł

9. Informacje o poniesionych kosztach:
a) koszty działalności statutowej – 186 236,48 zł w tym:
• koszty działalności nieodpłatnej: 142 136,00 zł,
• koszty działalności odpłatnej: 44 100,48 zł

b) koszty operacyjne: 0,99 zł
c) koszty finansowe: 10,00 zł
10. Zysk netto – 6 885,42 zł

Podpisy członków Zarządu:

1. Prezes

…………………………

2. V-ce Prezes

…………………………

3. Członek

…………………………

