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W imieniu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór zwracam się do Państwa 

z propozycją współpracy. 

Stowarzyszenie jest organizacją non – profit, które powstało w 2002 roku z inicjatywy 

mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych władz i ma na celu przede wszystkim dobro 

i rozwój naszej wsi. 

Chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość dotarcia do około 6700 osób 

zamieszkujących na terenie gminy Chrząstowice, a bezpośrednio do ponad 950 osób 

mieszkających w Suchym Borze. 

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym opisem naszej działalności oraz ofertą 

marketingową. Liczę, że Państwo docenią rolę naszego Stowarzyszenia oraz projektów jakie 

organizujemy i możliwości jakie oferujemy partnerom współpracującym z nami. 
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CZYM  JEST STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI 

SUCHY BÓR? 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór powstało w 2002 roku 

z inicjatywy mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych władz i ma na celu przede 

wszystkim dobro oraz rozwój naszej wsi. 

 Chodziło i nadal chodzi o spotkania wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach, 

wymianę poglądów oraz wzajemną pomoc i wsparcie. Co nam to daje? Przede wszystkim 

rozwój! Możliwość kontaktu z osobami, które mają większą wiedzę w dziedzinach, które nas 

interesują oraz w drugą stronę możliwość przekazania swoich doświadczeń osobom, które chcą 

uzupełnić swoją wiedzę. Spotkania w grupie osób o podobnych celach stanowią ogromną motywację 

do działania. Oczywistym jest również, że grupa osób może zdziałać więcej i w większym stopniu 

kształtować rzeczywistość niż pojedyncza osoba. 

   

MISJA STOWARZYSZENIA NA RZEZC ROZWOJU WSI SUCHY 

BÓR: 

Głównym celem Stowarzyszenia są działania na rzecz rozwoju i promocji wsi Suchy 

Bór, na rzecz mieszkańców, społeczności lokalnej oraz na rzecz członków Stowarzyszenia. 

Opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi, ochrona środowiska, 

upowszechnianie turystyki, sportu i rekreacji, promocja zdrowia, wspieranie kobiet oraz 

aktywizacja ludności wiejskiej. 

 

OBSZARY  DZIAŁANIA  STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU 

WSI SUCHY BÓR: 

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:  

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie ich szans, 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Ochrona zdrowia: 

 ochrona i promocja zdrowia. 

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy:  

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 



 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Nauka, kultura, ekologia: 

 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 muzyka, 

 sztuki wizualne, wzornictwo, 

 ochrona zabytków, dziedzictwo, 

 animacja społeczno-kulturalna, 

 edukacja kulturalna, 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna: 

 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Tożsamość, tradycja narodowa: 

 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 

Sport, turystyka, wypoczynek:  

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 turystyka i krajoznawstwo, 

 wypoczynek dzieci i młodzieży. 

 

PROWADZONE DZIAŁANIA: 

Przede wszystkim dążenie do rozwoju wsi Suchy Bór poprzez poszukiwanie środków 

(kredyty, dotacje). Również pomoc w utrzymaniu Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci 

i Młodzieży w Suchym Borze: kontakty z mediami, rozmowy z władzami województwa, 

poszukiwanie środków finansowych i form wsparcia.  

 

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI 

SUCHY BÓR: 

Swoim partnerom oferujemy stałą obecność w świadomości mieszkańców Suchego 

Boru, oraz szerszej wśród mieszkańców gminy Chrząstowice. Stają się oni uczestnikami 



 

wybranych przez siebie przedsięwzięć, co daje im możliwość odpowiedniego 

zaprezentowania się wybranej grupie docelowej. Nasze imprezy są relacjonowane 

w lokalnych mediach, co stwarza okazję dotarcia nie tylko do mieszkańców naszej wsi 

i gminy, ale także do mieszkańców województwa. Staramy się inwestować w rozwój 

Stowarzyszenia, bez tego nikt nie będzie chciał zainwestować w nas. Nie ma krótszej 

i łatwiejszej drogi! 

 

OFERTA SZCZEGÓŁOWA: 

Poniżej przedstawiamy ofertę współpracy ze Stowarzyszeniem przy projektach realizowanych 

w 2015 roku, a szczególności możliwości współpracy. 

 

POZIOMY WSPÓŁPRACY: 

Oferta obejmuje cztery poziomy: Sponsora Strategicznego Stowarzyszenia, Sponsora 

Oficjalnego Projektu, Sponsora Projektu oraz Instytucji Wspierającej Projekt. 

 INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA PROJEKT – jest to najwęższa forma współpracy ze 

Stowarzyszeniem, pozwalająca jednocześnie na odpowiednią prezentację partnera. Na 

tym poziomie oferujemy: tytuł sponsora, informację na plakacie i w informatorze dla 

uczestników. 

 SPONSOR PROJEKTU – jest kolejną formą współpracy dotyczącą konkretnego 

projektu. Na tym poziomie oferujemy partnerowi: tytuł sponsora, informację na 

plakacie, ulotce promocyjnej i w informatorze dla uczestników oraz pakiet dla 

mediów. 

 SPONSOR OFICJALNY PROJEKTU – jest to najszersza możliwość współpracy ze 

Stowarzyszeniem przy realizacji konkretnego projektu. Uprawnienia sponsora 

obejmują: tytuł sponsora, informację na plakacie, ulotce promocyjnej i w informatorze 

dla uczestników, pakiet dla mediów, możliwość przekazania uczestnikom materiałów 

reklamowych oraz możliwość umieszczenia logo sponsora na materiałach 

promocyjnych Stowarzyszenia. 

 SPONSOR STRATEGICZNY – to najpełniejsza forma współpracy ze Stowarzyszeniem 

o charakterze długoterminowym – całorocznym. Zapewnia dostęp do wszystkich opcji 

prezentowanych powyżej, a także stałej obecności w działaniach Stowarzyszenia. 

Uprawnienia sponsora na tym poziomie współpracy to: tytuł sponsora, informację na 

plakacie, ulotce promocyjnej i w informatorze dla uczestników, pakiet dla mediów, 



 

możliwość przekazania uczestnikom materiałów reklamowych, możliwość 

umieszczenia logo sponsora na materiałach promocyjnych Stowarzyszenia oraz 

możliwość prezentacji firmy w trakcie organizowanych wydarzeń. 

 

 

OCZEKIWANIA STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI 

SUCHY BÓR: 

 INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA PROJEKT – aby podjąć współpracę ze 

Stowarzyszeniem na poziomie Instytucji Wspierającej firma powinna przekazać 

dotację w wysokości 5% planowanego budżetu projektu.  

 SPONSOR PROJEKTU – aby podjąć współpracę ze Stowarzyszeniem na poziomie 

Sponsora Projektu firma powinna przekazać dotację w wysokości 10% planowanego 

budżetu projektu.  

 SPONSOR OFICJALNY PROJEKTU – aby podjąć współpracę ze Stowarzyszeniem na 

poziomie Sponsora Oficjalnego Projektu firma powinna przekazać dotację 

w wysokości 20% planowanego budżetu projektu. 

 SPONSOR STRATEGICZNY – aby podjąć współpracę ze Stowarzyszeniem na 

poziomie Sponsora Strategicznego firma powinna przekazać dotację w wysokości 

…………złotych. 

 

KONTAKT: 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór  

ul. Szkolna 2 

46-053 Suchy Bór 

Gmina Chrząstowice 

 

E-mail: stowarzyszenie@suchybor.com.pl 

 

Waldemar Pogrzeba 

Prezes Stowarzyszenia  

Tel.: 609 405 684 

 

Nr konta bankowego: 19 1090 2138 0000 0001 3056 7660 

mailto:stowarzyszenie@suchybor.com.pl

