
Program wspierania inicjatyw społecznych przez
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów

Rozdział I
Adresaci, cel główny i cele szczegółowe Programu

§1.
Program adresowany jest do społeczności lokalnej  Jodłowa i okolicy.

§2.
Program ma na uwadze w szczególności:

- zwiększenie aktywności społecznej w celu pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców
Jodłowa i okolic,

- stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz społeczności
lokalnych lub ogółu mieszkańców,

- umacnianie poczucia odpowiedzialności za stan  lokalnej wspólnoty.

Rozdział II
Zasady współpracy

§3.
Program jest wyrazem polityki Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów wobec
lokalnej społeczności i zmierza do zapewnienia jej jak najlepszych możliwości do działania na rzecz
Jodłowa i okolic, opierając się na zasadach:

- pomocniczości,
- suwerenności stron,
- partnerstwa, tj. równości stron, wspólnego definiowania problemów i celów oraz łączenia

zasobów w celu ich realizacji,
- efektywności, która polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie jak najlepszych

efektów przy jak najmniejszych nakładach oraz na poszanowaniu publicznych i prywatnych
zasobów,

- uczciwej konkurencji, tj. włączania do współpracy na równych prawach wszystkich
zainteresowanych podmiotów,

- jawności, zgodnie z którą wszystkie aspekty współpracy są dostępne dla zainteresowanych, a
wyniki współpracy są upowszechniane w sposób zapewniający dostęp do nich.

Rozdział III
Zakres i formy współpracy

§ 4.
Współpraca Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów ze  społecznością

lokalną dotyczy realizacji inicjatyw społecznych w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 Ustawy o
Działalności Pożytku Publicznego  i ma charakter współpracy finansowej oraz niefinansowej.

Zarząd stowarzyszenia określa działania priorytetowe.

§5.
Współpraca o charakterze finansowym pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju

Letniska Jodłów a  społecznością lokalną może być prowadzona w szczególności poprzez
dofinansowanie realizacji inicjatyw społecznych w formie:

- wspierania takich inicjatyw wraz z dofinansowaniem ich realizacji.



§6.
Środki finansowe na realizację inicjatyw społecznych będą przyznawane:

- na pisemny wniosek pięcioosobowej grupy pomysłodawców inicjatywy społecznej,
- po zawarciu umowy o realizowaniu inicjatywy społecznej pomiędzy wnioskodawcami a zarządem

stowarzyszenia.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów określonych w kosztorysie inicjatywy

§7.
 Na realizację inicjatyw społecznych  Zarząd Stowarzyszenia przeznacza   20% środków

finansowych, jakie stowarzyszenie uzyska z 1% podatku. Wysokość tej kwoty zarząd ustala w terminie
do 15 sierpnia każdego roku.

Rozdział IV
Inicjatywy priorytetowe

§8
Ustala się inicjatywy priorytetowe, którym zarząd może udzielić wsparcia:

- realizacja inicjatyw promujących zdrowy styl życia,
- organizacja konkursów,
- wsparcie realizacji inicjatyw w zakresie wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych

publikacji związanych z Jodłowem, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu,
- wspieranie imprez kulturalnych,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
- zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających,
- organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych,
- prowadzenie remontów, modernizacji i rozbudowy  bazy sportowej użytkowanej przez

społeczność Jodłowa,
- upowszechnianie turystyki,
- organizacja rajdów, wycieczek, turystycznych programów edukacyjnych,
- wpieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych i

krajoznawczych Jodłowa.

Rozdział V
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i rozliczania wniosków

§9
Zarząd będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie inicjatywy społecznej w sierpniu każdego

roku.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do programu.
Ocena złożonych wniosków i przyznanie pomocy nastąpi do 15 września.
Dofinansowanie może być udzielone w formie zakupu przez stowarzyszenie przedmiotów lub usług w
kwocie nieprzekraczającej 50% kosztów określonych w kosztorysie inicjatywy.
Środki wydatkowane przez zarząd nie mogą przekroczyć kwoty określonej w §7.

Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania finansowego po wykonaniu inicjatywy
społecznej. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do programu.
Realizacja inicjatywy społecznej musi być zgodna z zawartą umową. Wykonanie inicjatywy społecznej
niezgodnie z zawartą umową może być podstawą do żądania zwrotu dofinansowania udzielonego przez
stowarzyszenie. Sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej.


