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NAZWA: LEGNICKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH 

SIEDZIBA: UL. ROOSEVELTA 23/1, 59-220 LEGNICA 

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

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA W ROKU 2021: 

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, działalność na rzecz ochrony środowiska i propagowanie 

odnawialnych źródeł energii.  

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

24. Propagowanie wiedzy o mediach tradycyjnych i społecznych/internetowych, a także prowadzenie  

i promocja mediów obywatelskich na poziomie lokalnym i regionalnym, a także wsparcie tworzenia 

mediów branżowych  

25. Edukacja w zakresie rozpoznawania i oceny dezinformacji oraz propagowanie krytycznego myślenia 

odbiorców informacji.  

26. Wspieranie współpracy i wymiany międzynarodowej przedstawicieli różnych grup społecznych, 

narodowych i innych.” 

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich realizuje ww. cele statutowe nieodpłatnie  

lub odpłatnie.  
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ZARZĄD STOWARZYSZENIA W ROKU 2021: 
Przewodniczący Stowarzyszenia: Katarzyna Matijczak  

Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia: Dominika Kropiwnicka 

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia: Grzegorz Wala  

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W 2021 ROKU 
 

OWES DLA SUBREGIONU LEGNICKO – GŁOGOWSKIEGO  
 

Projekt realizowany przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie  

z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy.  
 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2019 – 31.03.2023 
 

CEL PROJEKTU: wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej wśród osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie podregionu legnicko-głogowskiego o 95 miejsc 

pracy. Stanie się to możliwe dzięki realizacji kompleksowego wsparcia OWES w Legnicy na rzecz 

promocji i rozwoju ekonomii społecznej. 
 

REALIZOWANE DZIAŁANIA: 

- animacja lokalna i edukacja, 

- doradztwo ogólne, coaching, doradztwo specjalistyczne 

- szkolenia dotyczące ekonomii społecznej oraz szkolenia podnoszące umiejętności i kompetencje, 

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

- finansowe i niefinansowe wsparcie pomostowe, 

- reintegracja społeczno – zawodowa. 

Powyższe działania skupiły się na wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 

społecznych.  
 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I PRODUKTY W ROKU 2021: 

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

co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej – 14 grup 

- liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach dotyczących ES (os. powtarzające się) – 44 osoby 

- liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach podnoszących umiejętności i kompetencje - 37 osób  

- liczba osób objętych wsparciem doradcy zawodowego – 17 osoby 

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  

w programie – 50 osób 

- liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – 13 podmiotów 

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

przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej – 17 środowiska 

- liczba zrealizowanych dni szkoleniowych dotyczących ES – 6 dni szkoleniowych 

- liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych – 28 miejsc pracy 

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

przedsiębiorstwa społecznego – 28 miejsca pracy 

- liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego  

lub działalność gospodarczą w wyniku działalności OWES – 11 organizacji 
 

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. 
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OWES DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO  
 

Projekt realizowany przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie  

z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy.  
 

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2019 – 31.03.2023 
 

 

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 świadczenie usług wsparcia ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstw społecznych w sposób komplementarny w ramach modułów usług: 

animacji, rozwoju ekonomii społecznej, wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.  
 

REALIZOWANE DZIAŁANIA: 

- animacja lokalna, 

- doradztwo ogólne i doradztwo specjalistyczne, 

- szkolenia dotyczące ekonomii społecznej oraz szkolenia podnoszące umiejętności i kompetencje, 

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

- finansowe i niefinansowe wsparcie pomostowe, 

- reintegracja społeczno – zawodowa. 

Powyższe działania skupiły się na wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 

społecznych.  
 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I PRODUKTY W ROKU 2021: 

- liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach podnoszących umiejętności i kompetencje - 46 osób  

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

co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej – 15 grupy 

- liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS - 215 

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  

w programie – 110 osób 

- liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – 17 podmiotów 

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

przedsiębiorstwa społecznego – 48 miejsca pracy 

- liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 – 21 podmioty 

- wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 

– 319 999,99 zł 

 

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. 
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KROK DO SUKCESU 
Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Eurolegnica (Lider Projektu) oraz Legnickie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich (Partner Projektu). 
 
 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2020 – 31.12.2022 
 

CEL PROJEKTU: aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym z terenu Dolnego Śląska, poprzez dostarczenie im zindywidualizowanych  

i dopasowanych do ich potrzeb usług wspierających aktywność społeczną i zawodową. W ramach 

niniejszego projektu zaplanowano działania w kierunku integracji społeczno-zawodowej 60 osób  

(w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób 

pozostających bez zatrudnienia, wymagających w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej - 

zamieszkujących województwo dolnośląskie. 
 

REALIZOWANE DZIAŁANIA PO STRONIE PARTNERA W ROKU 2021: 

- zrealizowano 66 godzin coachingu dla uczestników projektu 

- przeprowadzono 6 szkoleń dot. rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych, w tym 2 szkolenia  

z zakresu „Samooceny i autoprezentacji”, 2 szkolenia z „Komunikacji”, 1 szkolenie z „Współpracy  

w grupie” oraz 1 szkolenie „Radzenie sobie ze stresem” 

- liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach (os. powtarzające się) – 30 osób 
 

ŹRÓDŁO WSPÓŁFINANSOWANIA: 

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

9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  

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

Funduszu Społecznego. 

 

ROZWIŃ SKRZYDŁA – DOTACJE DLA MŁODYCH 
Projekt realizowany w partnerstwie przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich (Lider 

Projektu) oraz Grupę Wspierania Biznesu Sp. z o.o. (Partner Projektu). 
 
 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.02.2021 – 31.01.2023 
 

CEL PROJEKTU: Utworzenie i utrzymanie przez min 12 miesięcy 40 nowych przedsiębiorstw na terenie 

województwa dolnośląskiego, których właścicielami będą kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat 

bierni zawodowo lub bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy, którzy utracili zatrudnienie  

po 1 marca 2020 roku. 
 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I PRODUKTY W ROKU 2021: 

- Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem  

w programie – 19 osób 

- Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 

19 osób 

- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 3 osoby 

- Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych 

wsparciem w programie – 1 osoba 

- Liczba osób objętych szkoleniami – 22 osoby 

- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 

COVID-19 – 22 osoby 
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- Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 1 osoba 

- Liczba osób zamieszkujących miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 

9 osób 

- Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu – 1 osoba 

 
 

ŹRÓDŁO WSPÓŁFINANSOWANIA: 

Projekt „Rozwiń Skrzydła-dotacje dla młodych!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

 

Legnica, 28 września 2022 roku 


