Sprawozdanie z działalności za rok 2008.
Opisowe sprawozdanie z działalności za 2008 r. Regionalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Nadbużaoskiej "Bugowiaki", sporządzone przez Zarząd Stowarzyszenia w osobach:
1) Bogusława Hawryluk - prezes
2) Marzena Knigawka - v-ce prezes
3) Andrzej Mincewicz - v-ce prezes
4) Janusz Turecki - sekretarz
5) Barbara Grądziel - skarbnik
6) Marzenna Andrzejuk - członek zarządu
7) Bożena Jaroszuk Różycka - członek zarządu
Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadbużaoskiej „Bugowiaki” z siedzibą w Neplach, ul.
Parkowa 40, prowadziło działalnośd statutową głównie w oparciu o realizację wygranych dwóch
konkursów .W Stowarzyszeniu na dzieo 31 grudnia 2008 zrzeszonych jest 26 osób z terenu powiatu
bialskiego. W ciągu roku dopisało się 11osób, a wypisało 6.
Zarząd Stowarzyszenia przeprowadził 14 zebrao zarządu, jedno Zebranie Walne w lutym, na którym
udzielono absolutorium Zarządowi i jedno Walne Nadzwyczajne w miesiącu grudniu, na którym
została dokonana zmiana składu zarządu, jego rozszerzenie, oraz zostały naniesione zmiany w
statucie Stowarzyszenia.
Ponieważ głównym założeniem pracy Stowarzyszenia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej
Nepli i okolicy, oba wygrane projekty dotyczyły tej działalności. Odnośnie pierwszego, był to projekt
w wysokości 9640zł z Fundacji Wspomagania Wsi i dotyczył utworzenia Izby Regionalnej w Neplach.
Projekt został zakooczony wzorcowym rozliczeniem bez jakiejkolwiek poprawki w listopadzie 2008
roku. Rozwój turystyki i w efekcie korzyści z jej rozwoju to bardzo ważny czynnik akcentowany przez
nasze Stowarzyszenie. Bardzo ważną sprawą jest podniesienie świadomości - głównie młodych ludzi dotyczącej atrakcyjności i możliwości miejsca w którym żyją. Stąd też realizacja pomysłu młodzieży i
w efekcie wygrany konkurs na utworzenie miejsca rekreacyjno – sportowego z fundacji J&S Pro Bono
Poloniae. W kwietniu została przekazana kwota 9800zł na realizację przedsięwzięcia, a aneksem do
umowy zostało przesunięte zakooczenie realizacji, wstępnie uzgodnione na listopad 2008 r., do maja
2009r
Przesunięcie terminu realizacji projektu miało miejsce na skutek nieporozumieo z samorządem nie z
winy stowarzyszenia.
Realizacja rozpoczęta w październiku przebiegała bez zakłóceo. Do kooca grudnia został zakooczony
cykl spotkao z instruktorem taoca i zostały zakupione : mata do taoca break dance i sportowe
obuwie.

W październiku dwie członkinie stowarzyszenia wzięły udział w 3 dniowych warsztatach
szkoleniowych w Łowiczu. Tematem warsztatów było pozyskiwanie środków unijnych przez
organizacje pozarządowe.
W grudniu Stowarzyszenie pozyskało darowiznę na organizację paczek świątecznych polskim
dzieciom na Białorusi, które wspólnie z paczkami organizowanymi przez Miasto Terespol zostały
przekazane polskiemu konsulowi na Białorusi.
W międzyczasie trwało wiele niezapisanych spotkao , rozmów i wiele podjętych deklaracji o
współpracy. Stowarzyszenie dąży do jak największej efektywności w pozyskiwaniu środków unijnych,
bo tylko takie działania zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizacji i da możliwośd wpływania
na rozwój lokalnej społeczności.

