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                         ...........................................................................................................................................
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(DATA PIERWSZEJ  REJESTRACJI)                                 (MIEJSCE REJESTRACJI)                                             (NR REJESTRU)

                     20 września 2001                                                      0000044887
         .....................................................                                          ..................................................................................................

                  (DATA WPISU DO KRS)                                  (NR KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO)

                                                                                                     0-67 255-13-99
                            570316256                                                    0-501 719 232

................................................................................                       .                 ................................................................ 
(NR IDENTYFIKACYJNY - REGON)                                  (TELEFON KONTAKTOWY)

 
CZŁONKOWIE ZARZĄDU     (  ZARZĄD JEDNOOSOBOWY  )  :  

  Stefan WAWRZYNIAK,  prezes,            Gębiczyn 24,      64-700 CZARNKÓW
                              tel./fax    (0-67)  255-13-99
                              tel. kom.  0 – 501 719 232

                
     
                 

CELE STATUTOWE FUNDACJI:

1/    utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji i hipoterapii osób 
niepełnosprawnych,

  2/   pomoc  w  finansowaniu  kosztów  rehabilitacji  i  hipoterapii  dzieci  i  
młodzieży niepełnosprawnej,

3/  udzielanie  pomocy  w  organizacji  nowych  miejsc  pracy,  w  tym  dla  osób 
niepełnosprawnych.

                     4/ utworzenie oraz prowadzenie ośrodka rewitalizacji i dokształcania dzieci 
i młodzieży wiejskiej.
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2. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM  

W  oparciu  o  doświadczenia  lat  ubiegłych,  wychodząc  naprzeciw  aktualnym  potrzebom 
środowiska,  głównie  edukacyjno-kulturalnym,  działalność  Fundacji  w  roku  sprawozdawczym 
koncentrowała się na realizacji dwóch celów statutowych: w porządku numerycznym drugiego, tj.  
na  pomocy w finansowaniu kosztów rehabilitacji i hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  
oraz czwartego, obecnie zasadniczego, tj. rewitalizacji i dokształcaniu dzieci i młodzieży wiejskiej w 
systemie zajęć pozaszkolnych.  

Realizacja  pierwszego  z  wymienionych  polegała  na  udostępnieniu  niepełnosprawnemu 
chłopcu  konta  bankowego,  zbieraniu  na  nim  środków  finansowych  i  pokrywaniu  kosztów 
rehabilitacji  /w  roku  sprawozdawczym  było  to  pokrycie  kosztów  turnusu  rehabilitacyjnego/, 
natomiast  drugiego na kontynuacji  długofalowego,  rozłożonego na lata,  programu edukacyjno-
kulturalnego „DOM-GNIAZDO”.  

Cele  programu  „DOM-GNIAZDO”  zostały  osiągnięte  w  wymiarze  wykraczającym  poza 
określone w założeniach na rok 2008, co ilustruje przede wszystkim liczba jego beneficjentów,  
przekraczająca  znacznie  ilość  zakładaną,  ale  także,  m.in.,  zaprojektowana  i  wykonana 
multimedialna  prezentacja  „Piękne  dzieci  -  Wiejskie  Anioły”,  promująca  pozaszkolne  działania 
edukacyjno – kulturalne realizowane w „Gębiczyńskim Gnieździe”. Została ona wręczona w grudniu 
minionego  roku  rodzicom  dzieci  uczęszczających  na  zajęcia  stałe.  Jej  rozpowszechnienie  w 
przedszkolach,  szkołach  i  gimnazjach  zostało  przesunięte  na  rok  2009  i  będzie  połączone  z 
zaproszeniem  uczniów  i  nauczycieli  do  udziału  w  nowym  projekcie  „Gościu,  siądź  pod  mym 
liściem”. Celem nowego projektu będzie wprowadzenie do dyskusji na temat gościnności Polaków, 
ich stosunku do obcych oraz sposobach spędzania czasu wolnego na wsi.
          W roku 2008 zrealizowano następujące założone cele programu „DOM –GNIAZDO”:

a/ Przyzwyczajono rodziców i dzieci do stałego i systematycznego uczęszczania na zajęcia 
w godzinach popołudniowych. Bez dodatkowej reklamy rodzice zapisali na zajęcia dzieci 
najmłodsze, już od lat 3. W opinii organizatorów są one bardzo spontaniczne i aktywne w czasie 
zajęć, szybko się do nich przyzwyczajają i uczęszczają na nie przez całe lata, aż do skończenia 
gimnazjum. W opinii nauczycieli, dzięki ich udziałowi w zajęciach pozaszkolnych dzieci podwyższają 
kompetencje,  co wpływa na lepsze oceny w szkole i aktywność społeczną.

b/ Pogłębiono współpracę ze szkołami podstawowymi i gimnazjami.
 Większość uczestników zajęć w Fundacji, to uczestnicy konkursów i przeglądów szkolnych, 
gminnych i powiatowych, recytatorskich, teatralnych, plastycznych i in. 
Poziom realizowanych zajęć rzutuje na duże zaufanie nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy chętnie 
odpowiadają  na ofertę programową Fundacji. Wiele inicjatyw edukacyjnych i artystycznych jest 
realizowanych wspólnie z organizacją. M.in. udział we  wspólnym projekcie konkursowym 
gębickiego Gimnazjum i Fundacji„Gębiczyn” pt. „Otwarta Szkoła” /nagrodA główna/. 

c/ Umożliwiono  zainteresowanym mieszkańcom, nauczycielom i dzieciom, kontakt z 
przedstawicielami młodzieży licealnej z Zakopanego, którzy dzielili się swoimi umiejętnościami 
snycerskimi i w czasie zajęć warsztatowych przekazywali tajniki rzeźbienia w drewnie.

d/ Wykorzystano doświadczenie Fundacji we współpracy ze środowiskiem lokalnym przy 
realizacji projektu edukacyjnego skierowanego do mieszkańców Gminy Czarnków /projekt WIEM – 
realizowany w partnerstwie z Fundacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie/.

e/ Kształtowano wrażliwość estetyczną dzieci w nawiązaniu do dobrych polskich tradycji, 
poprzez udział w zajęciach o symbolice chleba.

f/ Kontynuowano współpracę:
- z samorządem Gminy poprzez udział w pracach Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
- z Miejskim Centrum Kultury poprzez udział w pracach jury konkursów recytatorskich 
oraz zajęcia z młodzieżowym teatrem amatorskim.
- z Kołem Gospodyń Wiejskim w Gębiczynie udzielając pomocy rzeczowej i  
merytorycznej.

g/ Promowano miejscowość Gębiczyn i działania Fundacji w mediach lokalnych /Tygodnik  
”Echa Nadnoteckie” , a w nim O!Płotki, 8-kolumnowa wkładka, Telewizja „Antserwis”/.

W stałych nieodpłatnych zajęciach popołudniowych udział wzięło 108 uczestników stałych 
dojeżdżających na zajęcia z okolicznych miejscowości w poniedziałki, wtorki i czwartki.
W zajęciach umuzykalniających  udział biorą nowi uczestnicy /8 uczniów pod kier. instruktora 
Andrzeja Kopaczewskiego  rozpoczęło w roku bieżącym naukę gry na gitarze/.
W ćwiczeniach z językiem angielskim /lektor mgr Bartłomiej  Rakowicz/ udział wzięło 54 
uczestników stałych. W ćwiczeniach z językiem niemieckim /lektor: lic. Magdalena Chyży/ 
uczestniczyło 46 uczestników. 
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Po zajęciach językowych dzieci korzystały bez ograniczeń czasowych z czterech 
komputerów /wyłącznie edukacyjne gry komputerowe i programy ortograficzne/ oraz brały udział w 
zajęciach plastycznych nawiązujących do tematu lekcji języka obcego, prowadzonych przez 
nauczyciela ZPT mgr Magdalenę Wiśniewską-Napierałę. W roku bieżącym dzieci i rodzice wspólnie 
wykonali kilkadziesiąt aniołów z masy solnej, które po ich własnoręcznym wymalowaniu zostały 
wyeksponowane w pokoiku językowym. Ponadto rodzice, dzieci starsze i instruktorzy wykonali 100 
aniołów, także z masy solnej, które poprzez Departament Protokoły Dyplomatycznego MSZ, od lat 
wspierającego działania Fundacji, wysłane zostały wraz z życzeniami świąteczno- noworocznymi od 
dzieci wiejskich do wszystkich ambasad w Polsce.

W czasie zajęć stałych, w drugiej połowie roku, dzieci skorzystały z 15 konsultacji  
indywidualnych wyrównujących braki w nauce różnych przedmiotów /nauka czytania, ortografii,  
matematyki, wybór i druk materiałów pomocniczych/.

W ramach realizowanego w roku bieżącym projektu edukacyjno-kulturalnego „DLA DUCHA 
I CIAŁA, czyli chleb z masłem i bułka z miodem” odbył się IV Plener Rzeźbiarski z udziałem 7 
uczniów Liceum Plastycznego w im. J. Kenara w Zakopanem, pod kier. art. rzeźbiarza Andrzeja 
Mrowcy. W wyniku pleneru powstało 6 rzeźb swobodnie nawiązujących do symboliki i tradycji  
związanych z chlebem, zbożem, ptakami i domem.
Rzeźby zwiedziło, oprócz uczestników zajęć, ok. 300 mieszkańców Gminy oraz gości z innych 
miejsc w Polsce.

W zajęciach edukacyjnych, których celem było zapoznanie uczniów z tradycjami i 
współczesną wiedzą na temat chleba w Polsce i w Europie, udział wzięło 222 uczniów /zakładano w 
Projekcie 120 –tu/ i 33 nauczycieli i opiekunów z przedszkoli , szkół podstawowych z: Gębic, 
Brzeźna, Sarbi, Huty / dwukrotnie klasy I-III/, oraz gimnazjów z Gębic i Kuźnicy Czarnkowskiej. 
Warto zaznaczyć, że  zajęciami objęto wszystkie dzieci ze  szkół podstawowych z Gębic i Huty. 
Młodzież, zaś z Kuźnicy Czarnkowskiej wzięła udział w zajęciach wspólnie z gośćmi z Litwy. Stałym 
elementem zajęć było oglądanie nowych rzeźb, co stanowiło pretekst do rozmowy na temat ich 
symboliki i wyrazu artystycznego. Młodzież miała wyraźny problem z wyrażaniem własnej opinii, z 
kreatywnością i wyobraźnią. Szczególnie dotyczyło to młodzieży gimnazjalnej, w dużo mniejszym, 
dzieci najmłodszych.

W ramach zajęć objęto dzieci intensywnym treningiem pamięci, uwagi i koncentracji. 
Zajęcia prowadziła trenerka pamięci, pedagog – mgr Bogumiła Cybulska. Ponadto dzieci w podziale 
na grupy, jeździły wozem konnym, na wycieczki poznawcze do lasu, uczyły się staropolskich 
przysłów o chlebie i wreszcie poznawały receptury zupy chlebowej i chleba pszennego. Dzieci pod 
kierunkiem instruktora zajęć ZPT gotowały potrawy, degustując je i poznając rozmaitość smaków i 
ingrediencji. Zajęcia prowadzone w ciepłej, domowej atmosferze sprzyjały dyskretnemu 
przekazywaniu pożądanych zachowań i norm społecznych. Z zapisów w kronice zajęć wynika, że 
wszystkie spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i wysoką oceną zarówno dzieci, młodzieży jak i 
nauczycieli-opiekunów.

Wiedza teoretyczna przekazywana była w formach aktywizujących uczestników, którzy 
samodzielnie wybierali zajmujące ich zagadnienia, czytali teksty na głos, co pomagało w skupieniu 
uwagi i przełamywaniu bierności. Zajęcia wspomagane były przygotowanymi instalacjami 
plastycznymi  pt. „owoce ziemi w kolorze chleba”. Wszystkie grupy uczestniczące w zajęciach 
otrzymały pełną dokumentację fotograficzną na płytach CD.

W roku sprawozdawczym Fundacja „Gębiczyn” była partnerem społecznym Powiatowego 
Urzędu Pracy, w edukacyjnym projekcie „WIEM”/ Wiedza-Informacja-Edukacja Mieszkańców Gminy 
Czarnków/, skierowanym do mieszkańców powyżej 39 roku życia. W ramach partnerstwa Fundacja 
przygotowała, na zakończenie projektu okolicznościowe scenki teatralne z udziałem młodzieży 
licealnej, na temat walorów edukacji przez całe życie oraz przygotowała scenariusz i 
przeprowadziła pokazowe zajęcia edukacyjne /zaj. prowadziła mgr B. Cybulska/. Uczestnikami 
zajęć byli bezpośredni beneficjenci projektu oraz zaproszeni goście. /ok. 60 uczestn./

Ponadto Fundacja „Gębiczyn” udzieliła znacznej pomocy merytorycznej i rzeczowej Kołu 
Gospodyń Wiejskich przy organizacji imprez wiejskich m.in. w czasie organizacji Dożynek 
Parafialnych 2008.

Oprócz działań edukacyjno-kulturalnych skierowanych bezpośrednio do dzieci i młodzieży z 
zajęć edukacyjno- relaksacyjnych skorzystały rodziny  ze  Stowarzyszenia Diabetyków w 
Czarnkowie, rodziny  czarnkowskich policjantów czy rodziny dzieci jednej ze szkół podstawowych w 
Poznaniu. Oprócz uczestników spotkań w czasie których dzieci korzystały z zajęć plastycznych, 
wycieczek do lasu i zabaw edukacyjnych, wielu zwiedzających obejrzało stałe ekspozycje rzeźb w 
drewnie.

Wszystkimi działaniami programowymi organizowanymi w „Gębiczyńskim Gnieździe” 
kierowała mgr Alina Wawrzyniak, która była moderatorem zajęć i instruktorem  ćwiczeń literackich 
i teatralnych. Prezes Fundacji mgr inż. Stefan Wawrzyniak prowadził zajęcia w części ekologicznej i 
wiedzy o regionie.
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Funkcję opiekuna dzieci, fotografa i pracownika socjalnego pełniła Lidia Kaźmierczak. 
Funkcję opiekuna i instruktora wybranych zajęć pełniła mgr Iwona Zalewska. Funkcję pracownika 
gospodarczego pełnił Mieczysław Banecki.

W roku sprawozdawczym zgromadzono materiały i przygotowano je do świąteczno- 
noworocznego numeru gazety O!PŁOTKI. 

Wszystkie działania przedstawione w sprawozdaniu udokumentowane są w dziennikach 
zajęć, kronice, a także w postaci dokumentacji fotograficznej.  

Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w roku sprawozdawczym:

A. Zajęcia stałe/ odbywały się w poniedziałki, wtorki i czwartki/

Zaj. umuzykaln.- nauka gry na gitarze /Instr. A. Kopaczewski/- 8 uczestn.

Jęz. angielski:
                                                Gr.I  /4-7 lat/ - 10   „
                                                Gr.II /4-7 lat/ - 13   „
                                                Gr.III/7-11 lat/ - 15   „
                                                Gr.IV /10-12 lat/ -  9    „
                                                Gr.V  /13-15lat/ -  6    „
                                     -------------------------------------------------------------------------------
                                                      Razem: - 54 uczestn.

Jęz. niemiecki:
                                               Gr.I /4-9 lat/ - 21   „
                                               Gr.II /8-12 lat/ - 15   „
                                               GrIII/12-14 lat/ - 10   „
                                    --------------------------------------------------------------------------------
                                                      Razem: - 46 uczestn.

B. Zajęcia dopołudniowe dla klas i grup szkolnych z gminy Czarnków:

1. Przedszkole /”0” - Brzeźno - 25 uczestn. + 7 opiek.
2. Przedszkole /”0”/ - Sarbia - 12      „      + 3    „
3. Szk. Podst. /I-III - Huta - 25      „      + 3    „
4. Szk. Podst. /IV-VI/ - Huta - 30      „      + 3    „
5. Szk. Podst. /I/ - Gębice - 13      „      + 2    „
6. Szk. Podst. /II/ - Gębice - 12      „      + 3    „
7. Szk. Podst. /III/ -Gębice - 14      „      + 1    „
8. Gimnazjum /I/ -Gębice - 18      „      + 1    „
9. Gimnazjum /II/ -Gębice - 23      „      + 1    „

               10. Gimnazjum /II/ -Kuźnica Czarnk. - 24      „      + 6    „
               11. Szk. Podst. /I-III/ -Huta            - 26      „      + 3    „
                                     ---------------------------------------------------------------------------------
                                                Razem:                   - 222 uczest.   +33  naucz/opiek.

    Zajęcia dopołudniowe dla klas i grup szkolnych spoza gminy Czarnków:
1. Przedszkola - 62 „ +   8 opiek.
2. Szkoły Podstawowe kl. I-III - 86 „ +   6    „
3. Szkoły Podstawowe kl. IV-VI - 81 „ +   6    „
4. Gimnazja - 97 „ +   5    „
5. Szkoły ponadgimnazjalne - 38 „ +   3    „

-------------------------------------------------------------------------------------
Razem -364 „ +  28   „

C.    Konsultacje indywidualne / pomoc w nauce/                        -   15 uczestników. 
                                                              
D.    Uczniowie Lic. Plastycznego w Zakopanem                            -     7       „    

E.    Piknik edukacyjno- relaksacyjny – Stowarzyszenie Diabetyków  - 130     uczestn.
           /Rodzice, dziadkowie i 20 dzieci/
F.    Piknik edukacyjno-relaksacyjny – Rodziny Policji Czarnk.          -   40         „  
           /Rodzice i 20 dzieci. Zajęcia edukacyjne dla dzieci  3–5lat/     
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G.   Partnerstwo w Projekcie PUP –„WIEM”/ zaj. pokazowe/            -   60        „ /11 młodz./
H.  Zwiedzający ekspozycje rzeźb                                               -  300     osób  /80 dzieci i mł/

Zajęcia dla klas i grup szkolnych /szkoły podstawowe/ , dofinansowane przez MK i DN 
z: Lubasza, Trzcianki, Młynkowa, Piły, Połajewa , Ryczywołu, Czarnkowa, Ludom,  Złotowa, 
Łomnicy,Budzynia, Gaju Małego     - 683 uczestn.      + 65 naucz/opiekunów.

                  
Łącznie w zajęciach i imprezach edukacyjno- kulturalnych, w roku 2008, udział wzięło:  -  

1530 dzieci i młodzieży oraz 460 dorosłych , w tym 98 nauczycieli.
Wszystkie  działania  Fundacji,  a  zamierzenia   edukacyjno-kulturalne  i  wychowawcze  w 

szczególności, promowane były i są w prasie lokalnej, a także telewizji kablowej ANTSERWIS (m.in.  
w formie pomocy w opracowaniu scenariuszy i realizacji programów i audycji okolicznościowych,  
świątecznych  i  rocznicowych)  oraz  na  stronie  internetowej  Fundacji  www.gebiczyn.org -  w 
aktualnościach  i  galerii  fotografii,  a  także  w  zaprojektowanym  i  wydrukowanym  w  roku 
sprawozdawczym folderze Fundacji /w załączeniu/.
Wzorem lat ubiegłych wszystkie zajęcia i konsultacje dokumentowane są w  dziennikach zajęć.  
Prowadzona jest także pełna dokumentacja fotograficzna.

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Nie została uruchomiona.

4. UCHWAŁY
    ZGROMADZENIA FUNDATORÓW-ZAŁOŻYCIELI
    ORAZ ZARZĄDU 

W  roku  sprawozdawczym  Zgromadzenie  Fundatorów-
Założycieli  podjęło  uchwałę  o  wystąpieniu  do  Zarządu  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  z  
wnioskiem o nieodpłatne przekazanie Fundacji dzierżawionych w tej instytucji gruntów, celem 
wykorzystania ich do rozbudowy bazy szkoleniowo-rekreacyjnej.  Z wnioskiem takim Zarząd 
wystąpił w I kwartale 2008 roku.

5. PRZYCHODY FUNDACJI

*darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych - 31.475,18
*dotacje na zadania zlecone przez:

MKiDN - Narodowe Centrum Kultury  - 11.500,oo
Kancelaria Prezydenta RP -   5.000,oo
Samorząd Gminy Czarnków -   7.000,oo

54.975,18

6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA:

* realizację celów statutowych Fundacji                         -      40.148.24
* wydatki administracyjne                                               -      12.990,08
                                                                                                 53.138,32

7. DANE  O:

 a/ LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI
* na umowę o pracę - 1 /1/8 etatu/
* na umowę-zlecenie - 6
* wolontariuszy - 2
* staż. skier. przez PUP w Czarnkowie
   oraz w ramach robót publicznych - 2 
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b/ ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ FUNDACJĘ (brutto).
* wynagrodzenia - 11.146,14
* nagrody - 0
* premie - 0

c/  WYSOKOŚĆ  ROCZNEGO  LUB  PRZECIĘTNEGO  MIESIĘCZNEGO  WYNAGRODZENIA 
WYPŁACANEGO  ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW FUNDACJI.

*  Zarówno  prezes,  jak  i  członkowie  Zgromadzenia  Fundatorów-Założycieli  oraz  
Rady  Społecznej  Fundacji  z  tytułu  pełnionych  funkcji  wynagrodzenia  nie  
pobierają.

d/ WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW-ZLECEŃ.

* -  8.800,oo

e/ UDZIELONE PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKI PIENIĘŻNE.

* Pożyczek pieniężnych Fundacja nie udzielała.

f/ KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH.

* Lokat bankowych Fundacja nie posiada.

g/ WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH 
AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO.

* Obligacji ani też udziałów i akcji Fundacja nie posiada.

h/ NABYTE NIERUCHOMOŚCI, ICH PRZEZNACZENIE ORAZ WYDANE NA TO NABYCIE KWOTY.

* Nieruchomości w roku sprawozdawczym Fundacja nie nabywała.

i/ POZOSTAŁE NABYTE ŚRODKI TRWAŁE

* W roku sprawozdawczym środków trwałych Fundacja nie nabywała.

  

 8. DANE  O  PRZYCHODACH  UZYSKANYCH  Z  ODPŁATNYCH  ŚWIADCZEŃ 
REALIZOWANYCH W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH

Fundacja usług takich nie świadczyła.

 9. DANE  O  DZIAŁALNOŚCI  ZLECONEJ  FUNDACJI   PRZEZ  PODMIOTY 
PAŃSTWOWE I SAMORZĄD.

W  roku  sprawozdawczym 
Fundacja  realizowała  dwa takie  zadania.    Samorząd  Gminy  Czarnków wsparł  realizację 
projektu  „DOM  –  GNIAZDO”  kwotą 7.000,oo  zł.,  natomiast  Narodowe  Centrum  Kultury  
dofinansowało projekt „Dla ciała i  ducha, czyli  chleb z masłem i  bułka z miodem” kwotą  
11.500,oo zł.
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10. INFORMACJE  O  ROZLICZENIACH  Z  BUDŻETEM  Z  TYTUŁU  CIĄŻĄCYCH 
ZOBOWIĄZAŃ  PODATKOWYCH,   A  TAKŻE  INFORMACJE  W  SPRAWIE 
SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH

Fundacja  nie  jest  obciążona 
zobowiązaniami  podatkowymi.  W  związku  z  nie  podjętą  dotąd  działalnością  gospodarczą 
Fundacja  zwolniona  jest  z  obowiązku  składania  comiesięcznych  deklaracji  o  wysokości  
dochodu.

11.  INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH

W roku sprawozdawczym działalność 
Fundacji poddana była ocenie merytorycznej w związku ze zgłoszeniem naszej organizacji  
przez  Starostę  Czarnkowsko-Trzcianeckiego  oraz  Wójta  Gminy  Czarnków  do  Nagrody 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Podobnej weryfikacji poddano działalność Fundacji w 
związku  z  uczestnictwem  w  konkursie  „Otwarta  Szkoła”,  rozpisanym  przez  Ministerstwo 
Edukacji  Narodowej.  W  tym  drugim  za  realizację  projektu  edukacyjno-kulturalnego  w 
partnerstwie z Publicznym Gimnazjum w Gębicach, kapituła konkursu w obszarze wsparcie 
uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych przyznała Fundacji nagrodę główną. Dla 
Gimnazjum  w  Gębicach  jest  to  tablica  interaktywna,  a  dla  Fundacji  laptop  i  projektor.  
Zgodnie  z  postanowieniem  kierownictwa  MEN,  nagrody  wręczone  zostaną  w  siedzibach 
Gimnazjum  i  Fundacji  w  marcu  2009  roku  przez  wiceministra  edukacji  Krzysztofa 
Stanowskiego.

..............................
...........................
                                                                                    Stefan WAWRZYNIAK

                                                                                            prezes

W załączeniu:
1. Folder Fundacji + arch. fot. z 2008 roku /pł. CD/.
2. Prezentacja „Piękne dzieci – wiejskie anioły” /pł. CD/.
3. Gazeta „O!Płotki”
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