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Mściwojów, 23 lipca 2020 r. 

 

 Pan Wojciech Woźniak 

Wójt Gminy Krotoszyce 

Szanowny Panie Wójcie, 

Stowarzyszenie Kaczawskie od ponad 15 lat działa na rzecz mieszkańców regionu Gór i Pogórza 
Kaczawskiego, realizując programy i przedsięwzięcia mające na celu rozwój inicjatyw społecznych, 
edukację regionalną dzieci, młodzieży i dorosłych, promując lokalny biznes, współtworząc ofertę 
turystyczną regionu. W obliczu stanu epidemii wprowadzonego w marcu 2020 roku, w związku  
z którym wstrzymano edukację w szkołach, a także aktywności związane z turystyką, Stowarzyszenie 
straciło możliwość realizowania odpłatnej działalności statutowej, a także kontynuacji Programu 
Edukacji Ekologicznej współfinansowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu.  

Stowarzyszenie samodzielnie utrzymuje ośrodek edukacji regionalnej Sudecka Zagroda Edukacyjna 
w Dobkowie zatrudniający 6 pracowników. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 zmusiła nas do 
zredukowania do ½ wszystkich etatów oraz całkowitego zatrzymania działalności edukacyjnej  
i turystycznej do połowy maja 2020. Obecnie ośrodek ponownie jest otwarty i przyjmuje indywidualnych 
odwiedzających, wznowiona została także realizacja wcześniej wspomnianego Programu Edukacji 
Ekologicznej dla grup zorganizowanych. Jednak brak możliwości uzyskania przychodów  
w najważniejszych miesiącach (kwiecień, maj i czerwiec) z powodu braku możliwości przyjmowania grup 
szkolnych, zagraża utratą płynności finansowej w miesiącach zimowych tego roku, a tym samym 
całkowitym zatrzymaniem dotychczasowej działalności naszej organizacji. 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich partnerów samorządowych, a także innych instytucji z regionu 
Gór i Pogórza Kaczawskiego o wsparcie w tej trudnej sytuacji. Wsparcie to może być zrealizowane 
poprzez dotacje celowe, darowizny, zlecanie realizacji zadań publicznych w obrębie działalności 
statutowej Stowarzyszenia (edukacja, przygotowywanie publikacji edukacyjnych, organizacja działań 
szkoleniowych, realizacja projektów związanych z rozwojem turystyki), a także wzięcie udziału  
w Programie Edukacji Ekologicznej przez grupy zorganizowane w ramach np. letniego wypoczynku 
organizowanego przez Gminę i jej jednostki. 

Prosimy o kontakt z koordynatorką Julią Jankowską w sprawie możliwych do realizacji form wsparcia 
i współpracy: tel. 730 663 611, e-mail: julia@kaczawskie.pl 

 

Z poważaniem, 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego 

 

dr Ewelina Rozpędowska 


