Sprawozdanie merytoryczne
Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych
„STOPA”
za rok 2012

1. O stowarzyszeniu
1.1. Dane organizacji
Nazwa: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”
Siedziba: ul. Gdańska 23/2 19-300 Ełk
Biuro: ul. Piłsudskiego 10, 19-300 Ełk
Adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 114 19-300 Ełk 1
Data wpisu do rejestru: 16.05.2005
Numer KRS: 0000233904
NIP: 848-175-08-64
REGON: 280029179
1.2. Skład zarządu do 26 czerwca 2012:
Prezes: Paweł Wilk
Wiceprezes: Jacek Jagłowski
Sekretarz: Piotr Omalecki
Skarbnik: Karol Paszkowski
1.3. Zmiany z 26 czerwca 2012:
Prezes: Jacek Jagłowski
Sekretarz: Piotr Omalecki
Skarbnik: Karol Paszkowski
1.4. Skład zarządu do 31 grudnia 2012:
Prezes: Jacek Jagłowski
Sekretarz: Piotr Omalecki
Skarbnik: Karol Paszkowski
1.5.Historia:
Jesteśmy stowarzyszeniem powstałym z potrzeby. Początkowo działaliśmy w różnych grupach
nieformalnych o różnym profilu działania. Na pewnym etapie rozwoju, chcąc działać w większym
zakresie, musieliśmy zacząć pozyskiwać fundusze. Brak osobowości prawnej skutecznie nam to
utrudniał, więc liderzy grup nieformalnych założyli Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”.
Stowarzyszenie powstało, by realizować głównie swoje pomysły, ale praktycznie od momentu
powstania „STOPY” zaczęły zgłaszać się do nas inne osoby i grupy młodzieżowe mające podobny
problem, co my wcześniej...
1.6 Misja:
Tworzymy przestrzeń do współpracy różnych podmiotów na rzecz wspierania i rozwoju osób, grup
i społeczności lokalnych w oparciu o metody animacji społecznej.

2. Rozwój zespołu:
Zespół Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA” w roku 2012 nie zmienił się.
3. Realizowane Projekty:
3.1

ECOP

Celem głównym projektu było zapewnienie kompleksowego stałego, profesjonalnego wsparcia
organizacji pozarządowych oraz osób aktywnych społecznie z terenu Ełku poprzez:
- stworzenie platformy współpracy/wymiany informacji między otoczeniem sektora
pozarządowego
- wypełnienie oferty ośrodków wsparcia: doradztwo podstawowe i specjalistyczne,
- zarządzanie informacją o ofercie/zasobach innych instytucji wsparcia
- szkoleniowe i techniczne wsparcie organizacji pozarządowych
Zaś celami szczegółowymi było:
-podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób działających społecznie przez co wzmocnienie
potencjału NGO's.
-monitoring sektora pozarządowego w powiecie ełckim poprzez spotkania monitorujco–
informacyjne „Forum Współpracy”
-stworzenie platformy współpracy między otoczeniem sektora pozarządowego: ECOP, OWES,
ROEFS, samorządy poprzez organizację spotkań monitorujco – informacyjnych „Forum
Współpracy”
 Integracja organizacji pozarządowych poprzez realizację Kawiarenek Obywatelskich o
 charakterze integracyjnym. Dzięki stałym relacjom między organizacjami a ECOP takie
imprezy jak: Ełcka Majówka Pozarządowa, Dzień Uśmiechu i wiele innych, stalepodnosi
swoją atrakcyjność.
 Promocja działalności społecznej i obywatelskiej oraz organizacji pozarządowych poprzez
koordynację cotygodniowej audycji w Radiu 5 oraz współpracę systemową z mediami
(ngo.pl, wim.ngo.pl, prasa)
Wszystkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem i
kosztorysem zostały osiągnięte bądź przekroczone:
Rezultaty twarde:
- 720 godzin dyżuru informatora,
- 220 udzielonych informacji,
- min. 30 razy udzielone wsparcie techniczne
- 16 audycje w Radiu 5
- 144 informacje na stronie internetowej,
- 110 godzin doradztwa podstawowego
- 15 godzin doradztwa specjalistycznego
- działalność 1 serwisu internetowego
- 4 informacji w mediach o zasięgu lokalnym i regionalnym o finansowaniu zadania
Koszt całkowity projektu 15596,56 zł
Dotacja 11964 zł
Wkład własny 3632,56 zł

3.2 ATOMOWA MŁODZIEŻ W EŁKU
Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte w wymiarze określonym w zaktualizowanym
harmonogramie.
Nabycie różnorodnych umiejętności przez 40 osób w wieku 14-25 lat poprzez udział w 3 dniowych
warsztatach, animacyjnych, artystycznych.
Cele szczegółowe:
 integracja środowiska młodzieżowego,
 przełamanie stereotypów dotyczących młodzieży poprzez udział w obchodach Dni Rodziny,
W ramach projektu udało się zrealizować 3 – dniowy pełen atrakcji zlot młodzieżowy, którym
wzięło udział 40 osób. Podczas zlotu odbyło więcej niż planowaliśmy warsztatów na zasadzie open
space, czyli przygotowanych 4 warsztatów w 3 rundach, łącznie odbyło się 8 różnych warsztatów, a
w tym: bębniarskie, strzeleckie, śmieciomody, survivalowe, linowe, tworzenia biżuterii, poi,
taneczne.
Dzięki przyjętej metodzie w jednym momencie uczestnicy mogli decydować zarówno o tym w
jakim warsztacie biorą udział, jak i na jakim etapie chcą go zakończyć.
W zlocie wzięły udział takie organizacje jak: Elbląg Europa, Braniewskie Stowarzyszenie Na rzecz
młodzieży, Stowarzyszenie Rozrusznik z Pisza, Partnerstwo Sztuk z Gołdapi, Stowarzyszenie
Jumper Steps, Ełckie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów ESSA, Stowarzyszenie
Alternatywa, Wolontariacki Ośrodek Wsparcia WOW oraz Ełckie Stowarzyszanie Aktywnych
„STOPA”.
Koszt całkowity projektu 2410,9 zł
Dotacja 1200 zł
Wkład własny 10,9 zł
Wkład osobowy 1200 zł
3.3 Projekt „Zmień siebie i świat przez wolontariat”
Okres realizacji: marzec – sierpień 2012
Miejsce realizacji projektu: Gmina Stare Juchy (Stare Juchy, Kałtki)
Cel główny projektu: Aktywizacja społeczna 15 osób z gminy Stare Juchy wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zaangażowanie tych osób w pracę
wolontarystyczną na rzecz lokalnej społeczności.
Cele szczegółowe projektu:
 wsparcie i integracja 15 osób z G. Stare Juchy w pracy wolontarystycznej poprzez szkolenia,
doradztwo indywidualne, szkolenia, spotkania integracyjne;
 promocja wolontariatu w G. Stare Juchy poprzez organizację 4 akcji wolontariackich;
 zawiązanie klubu wolontariusza;
 rozwój 3 lokalnych instytucji/organizacji poprzez szkolenia i doradztwo z zakresu
współpracy z wolontariuszami.
Organizacja realizująca projekt: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”
Partnerzy projektu:
 Gmina Stare Juchy
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach

 Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach
 Stowarzyszenie „Lokalna Inicjatywa dla Mazur Garbatych”
Koszt całkowity projektu 49 818 zł

