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NAZWA: LEGNICKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH 

SIEDZIBA: UL. KOŚCIUSZKI 25/1, 59-220 LEGNICA 

WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO: 27.01.2004 R. POD NR 0000190820 
 

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA W ROKU 2018: 

1. Promocja idei zjednoczonej Europy. 

2. Upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród obywateli oraz ułatwianie im kontaktów  

z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi. 

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kształceniowej i badawczej wśród młodzieży i osób 

dorosłych. 

4. Upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji. 

5. Działanie na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców Legnicy w życiu społecznymi i kulturalnym 

miasta. 

6. Uczenie i promowanie postaw prospołecznych oraz działanie na rzecz świadomego uczestnictwa 

w życiu publicznym. 

7. Działanie na rzecz przejrzystości życia publicznego. Promowanie i wdrażanie modeli konsultacji  

i partycypacji społecznej.  

8. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych. 

9. Opiniowanie prawodawstwa 

10.  Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

11.  Inicjowanie współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi. 

12.  Działanie na rzecz współpracy i partnerstwa sektorowego pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi a samorządami i podmiotami gospodarczymi. 

13.  Podejmowanie działań w zakresie propagowania przedsiębiorczości i ekonomii społecznej. 

14.  Przygotowanie społeczeństwa do aktywności na rynku pracy. 

15.  Podejmowanie działań na rzecz samozatrudnienia. 

16.  Przeciwdziałanie patologiom i przemocy wśród obywateli, a w szczególności wśród młodzieży. 

17.  Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie 

działalności charytatywnej i opiekuńczej. 

18.  Inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających 

uzależnieniom oraz bezrobociu. 

19.  Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej. 

20.  Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad 

podziałami rasowymi, narodowościowymi, seksualnymi i wyznaniowymi oraz zapobieganie 

dyskryminacji tych środowisk. 

21.  Działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. 

22.  Kształtowanie postaw proekologicznych. 

23.  Promocja zdrowego stylu życia m. in. poprzez rekreację ruchową. 
 

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich realizuje ww. cele statutowe nieodpłatnie.  
 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA W ROKU 2018: 

Przewodniczący Stowarzyszenia: do 15.11.2018 r. Mirosław Jankowski 

Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia: Dominika Urbanowicz 

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia: Grzegorz Wala  
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OPIS DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W 2018 ROKU 
 

 

LEGNICKO-GŁOGOWSKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

W LEGNICY 
 

Projekt realizowany przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie  

z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy.  
 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2016 – 31.05.2019 
 

CEL PROJEKTU: projektu jest wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej wśród osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie podregionu legnicko-głogowskiego 

o 90 miejsc pracy w trakcie 36 miesięcy. Stanie się to możliwe dzięki realizacji kompleksowego 

wsparcia OWES w Legnicy na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej. 
 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: 

- animacja lokalna, 

- doradztwo ogólne, 

- doradztwo specjalistyczne, 

- szkolenia dotyczące ekonomii społecznej, 

- szkolenia zawodowe, 

- coaching, 

- wizyty studyjne, 

- wsparcie finansowe na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym 

- finansowe wsparcie pomostowe, 

- kluczowe doradztwo biznesowe, 

Powyższe działania skupiły się na wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 

społecznych.  
 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I PRODUKTY W ROKU 2018: 

- liczba godzin doradztwa biznesowego – 154 godziny 

- liczba godzin doradztwa finansowego – 221 godzin 

- liczba godzin doradztwa prawnego – 115 godzin 

- liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia,  

co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej – 10 grup 

- liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach dotyczących ES (os. powtarzające się) – 69 osób 

- liczba osób objętych wsparciem doradcy zawodowego – 17 osób 

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  

w programie – 79 osób 

- liczba osób, które ukończyły szkolenia zawodowe – 24 osoby 

- liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – 35 podmiotów 

- liczba podmiotów które otrzymają wsparcie pomostowe – 10 podmiotów 

- liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 

przedsięwzięcia mającego na celu rozwój 

ekonomii społecznej – 16 środowisk 

- liczba zrealizowanych dni szkoleniowych dotyczących ES – 6 dni szkoleniowych 

- liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych – 49 miejsc pracy 

- liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji 

przedsiębiorstwa społecznego – 43 miejsca pracy 
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- liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalność OWES  

we wspartych przedsiębiorstwach społecznych – 6 

- liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego  

lub działalność gospodarczą w wyniku działalności OWES – 5 organizacji 

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 30 osób 
 

ŹRÓDŁO WSPÓŁFINANSOWANIA: 

Projekt jest dofinansowany ze środków Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie  

9.4 "Wspieranie gospodarki społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

INNE: 

27 lipca 2018 r. Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Legnickie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich oraz Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego otrzymał  

od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej status Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej 

Wysokiej Jakości. Akredytacja AKSES została przyznana na 2 lata od dnia przyznania statusu. 

 

 

OWES DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO  
 

Projekt realizowany przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie  

z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy.  
 

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2016 – 31.05.2019 
 

 

CEL PROJEKTU: jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem 

potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu jeleniogórskiego z powiatu: 

bolesławieckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, 

zgorzeleckiego, złotoryjskiego, m. Jelenia Góra na prawach powiatu poprzez wzmocnienie 

funkcjonującego systemu ekonomii społeczne przez okres 36 miesięcy przez świadczenie usług 

wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w sposób komplementarny w ramach 

modułów usług: animacji, rozwoju ekonomii społecznej, wsparcia istniejących przedsiębiorstw 

społecznych.  
 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: 

- usługi animacji 

- usługi rozwoju ekonomii społecznej dla nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych 

- usługi szkoleniowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej 

- usługi doradcze dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej 

- wsparcie finansowe (dotacja) na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach 

społecznych 
 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I PRODUKTY W ROKU 2018: 

- liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia,  

co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej – 11 grup 

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  

w programie – 198 osób 

- liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – 44 podmioty 
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- liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 

przedsięwzięcia mającego na celu rozwój 

ekonomii społecznej – 11 środowisk 

- liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych – 42 miejsca pracy 

- liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji 

przedsiębiorstwa społecznego – 30 miejsc pracy 

- liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalność OWES  

we wspartych przedsiębiorstwach społecznych – 12 

- liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego  

lub działalność gospodarczą w wyniku działalności OWES – 8 organizacji 

- liczba osób objętych szkoleniami, które podwyższyły swoje kompetencje – 91 osób 

 

ŹRÓDŁO WSPÓŁFINANSOWANIA: 

Projekt jest dofinansowany ze środków Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 9.4 

"Wspieranie gospodarki społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

SKUTECZNE I PROFESJONALNE USŁUGI SPOŁECZNE DLA OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  
 

Projekt realizowany przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. 

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2017 - 31.12.2019 
 

 

CEL PROJEKTU:  zwiększenie udziału w życiu społecznym, a także zawodowym oraz poprawa jakości 

życia osób z niepełnosprawnościami 100 osób (55K i 45M),doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społ. oraz osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  

oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osób  

z zaburzeniami psychicznymi (zamieszkujących powiaty jaworski, ząbkowicki, kłodzki) przez okres  

36 miesięcy poprzez wysokiej jakości usługi asystenckie, jak również opiekuńcze. 
 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I PRODUKTY W ROKU 2018: 

- liczba osób niesamodzielnych, objętych wsparciem w zakresie usług opiekuńczych – 33 osoby 

- liczba osób z niepełnosprawnością, objętych wsparciem w zakresie usług asystenckich – 56 osób 

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi 

i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 89 osób 

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 89 osób 

- liczba osób, które ukończyły szkolenie asystentów/opiekunów osób z niepełnosprawnością –  

45 osób 

- efektywność społeczno - zatrudnieniowa w wymiarze społecznym – 45 osób 

- efektywność społeczno - zatrudnieniowa w wymiarze zawodowym – 30 osób 

- liczba osób z niepełnosprawnością i/lub niesamodzielnych, którym dzięki udziałowi w projekcie 

przeprowadzono zindywidualizowaną diagnozę potrzeb – 143 osoby 

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie  

z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 45 osób 
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ŹRÓDŁO WSPÓŁFINANSOWANIA: 

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 

„Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych”, 9.4.2 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 

– konkursy horyzontalne”. 
 

INNE: 

Dnia 08.05.2017 r. pomiędzy Liderem Projektu (LSIO) a Dolnośląską Agencją Rozwoju Gospodarczego 

Sp. z o. o. zawarto umowę na kompleksowe zarządzanie projektem. 

 

 

SENIORZY – AKTYWNI OBYWATELE 
 

Projekt realizowany przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. 
 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2018 – 31.12.2018 
 

CEL PROJEKTU: wzrost poziomu partycypacji w procesach decyzyjnych (w tym rzecznictwa interesów 

starszego pokolenia) i życiu społecznym Legnicy 20 osób w wieku powyżej 60 roku życia, w ciągu  

10 miesięcy jego realizacji.  
 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY W RAMACH PROJEKTU: 

- zrekrutowano 20 osób, które wzięły udział w Senioralnej Akademii Aktywności Społecznej  

- zorganizowano 24-godzinny warsztat wyjazdowy w Szklarskiej Porębie w ramach Senioralnej 

Akademii Aktywności Społecznej, w którym wzięło udział 15 seniorów;  

- zorganizowano 15 6-godzinnych warsztatów stacjonarnych w ramach Senioralnej Akademii 

Aktywności Społecznej, w których brało udział 20 seniorów;  

- zrealizowano 4 wyjścia do pokoju zagadek; 

- zrealizowano 5 spotkań tematycznych;  

- zorganizowano 4 wydarzenia kulturalne oraz 4 spotkania dyskusyjne; 

- opracowano, wydano i rozpowszechniono biuletyn dot. aktywności publicznej i społecznej osób 

starszych w Legnicy; 

- zorganizowano 4 godzinną debatę poświęconą aktywności seniorów w życiu publicznym  

i społecznym Legnicy; 

- w dniu 29 grudnia 2018 roku odbyło się zgromadzenie zorganizowane dotyczące zebrania 

podpisów pod petycją skierowaną do Urzędu Miasta w Legnicy, która dotyczyła bezpłatnych 

szczepionek dla seniorów, doświetlenia przyjść dla pieszych oraz zwiększenia liczby spotkań  

i wydarzeń poświęconych sytuacji seniorów w mieście - łącznie Seniorzy zebrali 338 podpisów; 

- zrealizowano regranting, polegający na przyznaniu 5 grupom nieformalnym środków na realizację 

złożonych wniosków. W przedsięwzięciach grup nieformalnych udział wzięło ponad 200 legnickich 

seniorów. 
 

OSIĄGNIĘTE TWARDE REZULTATY W RAMACH PROJEKTU: •Zrekrutowano 20 seniorów •Zorganizowano  

1 24-godzinny warsztat wyjazdowy, w którym wzięło udział 15 seniorów; •Zorganizowano  

15 po 6 godzin warsztatów stacjonarnych, w których wzięło udział 20 seniorów; •Przeprowadzono  

90 godzin warsztatów stacjonarnych dla uczestników Senioralnej Akademii Aktywności Społecznej 

•Zrealizowano 4 wydarzenia kulturalne oraz 4 spotkania dyskusyjne dla uczestników projektu 

•Zorganizowano 5 spotkań tematycznych z ekspertami •Opracowano, wydano i rozpowszechniono 

biuletyn dot. aktywności publicznej i społecznej osób starszych w Legnicy w liczbie 500 sztuk 
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•Zorganizowano 4 godzinną debatę poświęconą aktywności seniorów w życiu publicznym  

i społecznym Legnicy •Zrealizowano regranting, polegający na przyznaniu 5 grupom nieformalnym 

środków na realizację złożonych wniosków •Zorganizowano zgromadzenie dotyczące zebrania 

podpisów pod petycją poświęconą potrzebom seniorom •We współpracy z seniorami opracowano  

i skierowano do Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy dwa wnioski o zaopiniowanie postulatów dot. 

bezpłatnego programu szczepień przeciw grypie oraz w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych,  

a także wniosek o dostęp do informacji publicznej w sprawie planu pracy tego organu w roku 2019 

oraz możliwości i zasad udziału mieszkańców w obradach MRS •Przygotowano artykuły promujące 

projekt i zamieszczono je na portalu Dami TV 
 

OSIĄGNIĘTE MIĘKKIE REZULTATY W RAMACH PROJEKTU: •Podniesiono stopień świadomości, wiedzy 

oraz zachęcono minimum 20 legnickich seniorów do aktywnego udziału w życiu społecznym miasta 

•Zachęcono starszych legniczan do aktywnego udziału w żuciu publicznym miasta •Zintegrowano 

środowisko legnickich seniorów w zakresie wspólnego i spójnego działania na rzecz społeczności 

lokalnej miasta •Stworzono innowacyjną ofertę działań aktywizujących osoby starsze •Uczestnicy 

Senioralnej Akademii Aktywności Społecznej zapoznali się z tematyką z zakresu budowania i pracy  

w zespole oraz opracowali swoją indywidualną ścieżkę rozwoju •Uczestnicy zdobyli wiedzę  

i umiejętności w zakresie aktywnego udziału w życiu społecznym i animacji społecznej •Poszerzono 

wiedzę uczestników seminariów o specyfice grupy 60+, w tym uwarunkowań aktywności społecznej  

i wpływu osób starszych na rozwój społeczności lokalnej •Zintegrowano uczestników seminariów  

na rzecz wspólnego poszukiwania rozwiązań specyficznych dla osób starszych problemów, stojących 

na przeszkodzie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Uczestnicy przygotowali i zrealizowali 

inicjatywę w postaci happeningu w dniu 29.12.2018 roku. podczas którego zebrano podpisy  

od 338 mieszkańców Legnicy pod petycją dotyczącą bezpłatnych szczepionek, doświetlenia 

przejścia dla pieszych oraz zwiększenie liczby spotkań i wydarzeń poświęconych sytuacji seniorów  

w mieście •Zachęcono uczestników projektu oraz dostarczono im wiedzę i umiejętności  

do samodzielnej, odpowiadającej na ich specyficzne potrzeby, aktywności społecznej 

•Uświadomiono Seniorom jak ważny jest ich udział w życiu publicznym •Wzmocniono poczucie 

wpływu na sprawy ważne dla Seniorów •Zwiększono poczucie wśród seniorów, że są oni 

równoprawnymi partnerami społecznymi •Nastąpił wzrost potencjału starszych ludzi na terenie 

miasta Legnicy •Uczestnicy projektu skonsultowali z Miejską Radą Seniorów w Legnicy  

dwie zidentyfikowane przez nich jako kluczowe, potrzeby społeczne starszych mieszkańców Legnicy, 

a także zaaktywizowali członków tego organu (zwłaszcza pełniących funkcję konsultacyjno-

doradczą po raz pierwszy) do działania w postaci wniosku o dostęp do informacji publicznej. 
 

ŹRÓDŁO WSPÓŁFINANSOWANIA: 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

 

Legnica, 25 czerwca 2019 roku 


