
1 

 

S P R A W O Z D A N I E  
z działalności Fundacji za rok 2013 

 

 

1. 
Fundacja „GĘBICZYN” 

                         ........................................................................................................................................... 

 (NAZWA FUNDACJI) 
 

 

64-700 CZARNKÓW,    Gębiczyn 24,    gmina CZARNKÓW, 

powiat Czarnkowsko-Trzcianecki,    woj. wielkopolskie 
              ................................................................................................................................................................. 

                                                            (SIEDZIBA I ADRES) 

 
 

                                                             Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  

       22 kwietnia 1997 r.                        Wydział Gospodarczy                                5132 
...................................................           .................................................................                 ............................... 
(DATA PIERWSZEJ  REJESTRACJI)                                 (MIEJSCE REJESTRACJI)                                             (NR REJESTRU) 

 

 

 

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

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

 

 
                                                                                                        (67) 255-13-99 

                            570316256                                   696 162 218; 501 719 232 
................................................................................                       .                 ................................................................                
(NR IDENTYFIKACYJNY - REGON)                                  (TELEFON KONTAKTOWY) 

 

 

 

  

CZŁONKOWIE ZARZĄDU (ZARZĄD JEDNOOSOBOWY): 

 
  Stefan WAWRZYNIAK,  prezes,            Gębiczyn 24,      64-700 CZARNKÓW 

                               tel./fax    (67)  255-13-99 

   tel. kom.  696 162 218 

                                     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 roku sprawozdawczym pierwsze dwa spośród czterech celów zapisanych w 

statucie Fundacji, tj. utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji i hipoterapii osób 

niepełnosprawnych oraz pomoc w finansowaniu kosztów rehabilitacji i hipoterapii 

dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej podobnie jak w roku ubiegłym nie były 

realizowane. Pojawiły się natomiast sprzyjające okoliczności ich uruchomienia, stąd w 

roku 2013 podjęto już szereg działań przygotowawczych. 

W roku sprawozdawczym więc Fundacja koncentrowała swoje wysiłki na 

realizacji dwóch pozostałych celów statutowych, tj. na:  

a)udzielaniu pomocy w organizacji nowych miejsc pracy, w tym dla 

osób   niepełnosprawnych  

oraz  

b)utworzeniu oraz prowadzeniu ośrodka rewitalizacji i dokształcania 

dzieci i młodzieży wiejskiej, 

 

Ad.a). Mimo ciągłych trudności w pozyskiwaniu środków na działalność 

prowadzonego przez Fundację Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie, program 

reintegracji społecznej i zawodowej realizuje w nim coraz większa liczba uczestników. 

Oprócz bowiem skierowanych do Centrum przez GOPS i MOPS w Czarnkowie 

uczestników w ramach realizowanych przez te ośrodki projektów systemowych, a 

także poza nimi (łącznie ponad trzydzieści osób), fundacja rozpoczęła we wrześniu 

roku sprawozdawczego realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej dla 

20 uczestników w wieku od 15 do 30 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach 

POKL Dz. 7.2.1 i w całości przezeń finansowany. 

Uczestnicy, kierowani do Centrum zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym 

przez ośrodki pomocy społecznej, reintegrację społeczną i zawodową odbywają w 

pięciu warsztatach: w warsztacie gastronomicznym, przygotowującym posiłki dla 

uczestników zajęć oraz wizyt studyjnych, warsztacie usług leśnych, prowadzącym 

wycinkę drzew i zakrzaczeń, czyszczenie lasu, obróbkę drewna do celów 

gospodarczych oraz wykonującym na zlecenie samorządu gminy  prace porządkowe i 

pielęgnacyjne na rzecz  wskazanych przez samorząd gminy wsi, a także miasta 

Czarnkowa, w warsztacie  remontowo-budowlanym, wykonującym przede 

wszystkim prace remontowe w budynku Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji 

Społecznej oraz pomocnicze przy realizacji pleneru rzeźbiarskiego, a także prace 

malarskie na rzecz wsi Gębiczyn; w warsztacie ogrodnictwa i architektury 

zieleni pielęgnującym  architekturę zieloną w Parku Cztery Pory Roku w Gębiczynie 

oraz na terenie wsi gminy Czarnków, a także  uprawiającego warzywa w założonym 

ogrodzie, na potrzeby CIS. Nowym warsztatem, uruchomionym w projekcie POKL Dz. 

7.2.1, jest warsztat ekologiczny (produkcja zdrowej żywności i opieka nad 

zwierzętami domowymi). 

W ramach realizowanych pod kierunkiem instruktorów zajęć warsztatowych,  

prowadzono programowe działania ukierunkowane na odbudowanie i podtrzymanie 

umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, a także  zdolności 

pełnienia ról społecznych. Poradnictwo psychologiczne, zawodowe, socjalne, 

ćwiczenia pamięci, uwagi i koncentracji oraz podstawy obsługi komputerów, 

prowadzone były przez  specjalistów, którzy służyli również pomocą w rozwiązywaniu 

problemów indywidualnych uczestników. 

Wszyscy uczestnicy Centrum Integracji Społecznej, a w szczególności warsztatu 

remontowo-budowlanego, wnieśli ogromny wkład w remont i przebudowę budynku 

gospodarczego na cele edukacyjno-kulturalne, możliwy dzięki dotacji przyznanej 

Fundacji przez MKiDN. Trzykrotnie mniejszej niż wnioskowana, ale dzięki ich 

wysiłkowi obiekt w części służy już celom edukacyjno-kulturalnym. Jest to bez 

wątpienia najwartościowszy z tzw. rezultatów twardych osiągniętych przez 

Centrum w minionym roku. 

Podobnie jak w latach poprzednich w procesie reintegracji zyskano też istotne 

rezultaty miękkie, takie jak: nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych 

(gastronomicznych, ogrodniczych, gospodarki leśnej, budowlanych), zwiększenie 
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szans na znalezienie zatrudnienia, aktywizacja społeczna i zawodowa osób objętych 

programem, poprawa warunków materialnych uczestników oraz ich rodzin,  w tym 

wyżywienia, wzrost samooceny i motywacji do działań prospołecznych, wzrost 

umiejętności organizacji pracy, punktualności i obowiązkowości, poznanie i zdobycie 

podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera,  

-zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej, uzależnień, 

zdrowia psychicznego, widoczna eliminacja zachowań patologicznych i przestępczych,  

zmniejszenie zależności od pomocy społecznej, wreszcie integracja społeczna z 

dziećmi, młodzieżą  oraz dorosłymi uczestnikami zajęć i imprez integracyjnych 

organizowanych w Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej w 

Gębiczynie /współpraca w zakresie organizacji działań, obsługa zajęć  kulturalnych i  

edukacyjnych  oraz wizyt studyjnych, udział w dużych imprezach integracyjnych 

organizowanych także w innych miejscowościach w partnerstwie z samorządami  

gminy, miasta oraz ośrodkami pomocy społecznej./ 

 

 

 Ad. b) 

W ramach działań edukacyjno-kulturalnych, dopołudniowych i popołudniowych, 

Fundacja, korzystając z bazy Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej w 

Gębiczynie zrealizowała projekt „Przemówić do rozumu” – kolejny już z cyklu „Z 

dzieckiem w świat wartości”, dofinansowany przez Samorząd Gminy Czarnków. 

Projekt o charakterze  edukacyjno- społecznym i kulturalnym, adresowany był do 

młodzieży starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów i realizowany  

dwustopniowo: w formie warsztatów oraz konkursu oratorskiego, we współpracy z 

Gminną Komisją Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych. Był kontynuacją  cyklu „Z 

piaskownicy w wielki świat” i stanowił odrębną część projektu „Język dobrego i 

złego”,  realizowanego w miarę zdobywania środków z  innych źródeł finansowania.  

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, ponieważ odpowiadał istotnym z punktu 

widzenia środowiska potrzebom, a mianowicie:  

a) potrzebie wyrównywania  braków edukacyjnych, przede wszystkim w zakresie: 

      - umiejętności  posługiwania się językiem mówionym,  

      - umiejętności zwięzłego formułowania  i  diagnozowania deficytów   w życiu   

jednostki i społeczeństwa  

      - umiejętności wykorzystywania  walorów pięknego mówienia  i bogactwa 

językowego w walce o lepsze życie dla siebie i innych 

       - umiejętności  czytania ze zrozumieniem i wykorzystywania tekstu pisanego jako 

pomocy w  wygłaszaniu  przemówienia, prezentacji  czy dyskusji kierowanej.  

b) potrzebie zapobiegania patologiom życia społecznego  poprzez inicjatywę 

edukacyjno- kulturalną  o określonej tematyce. 

Projekt realizowany był w dwóch etapach. Na pierwszy złożyły się 4 warsztaty 

oratorskie pod hasłem „Pokaż język”, dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych 

oraz klas I–III gimnazjów. W zajęciach trwających 4,5  godziny łącznie z półgodzinną 

przerwą na posiłek, udział  wzięli uczniowie /od 2 – 4 osób/ ze wszystkich szkół 

gminnych. Pierwszej selekcji dokonali nauczyciele poloniści lub wychowawcy klas. 

Łącznie w warsztatach udział wzięło  bezpośrednio zainteresowanych 78  uczniów i 

pośrednio  332 uczniów,  którzy w ramach  15 zajęć z cyklu „Z piaskownicy w wielki 

świat” wzięli udział w ćwiczeniach oratorskich na świeżym powietrzu. 

W drugim etapie przeprowadzono Konkurs oratorski, w którym przesłuchano 39  

uczestników, wygłaszających mowy o tematyce zawartej w haśle „ Twój głos w 

ważnej sprawie dotyczącej uzależnień”.  Uczniowie wykazali się dosyć dużą 

samodzielnością  w wyborze tematyki oracji. Więcej problemów przysporzył im 

sposób interpretacji i nawiązywania kontaktu z odbiorcą, a także sposób 

indywidualizowania problemu. Uczniowie bardziej opisywali szkodliwy wpływ 

uzależnień na życie człowieka posiłkując się wiedza internetową, w mniejszym 

stopniu pokazując indywidualne przypadki, które pozwoliłyby na bardziej 

emocjonalne wystąpienia. 
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W podsumowaniu konkursu, nagrodzono jego laureatów i przyznano  uroczyście 

14  wyróżnień, w tym dwa główne, dla uczniów wyróżniających się  sposobem 

wygłaszania mowy i  interesującą  treścią.  Głos na temat wartości konkursu 

oratorskiego zabrali organizatorzy: Przewodnicząca Gminnej Komisji do spraw 

Uzależnień i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, Prezes Fundacji „Gębiczyn”, 

Dyrektor Gimnazjum w Gębicach, Trenerka pamięci, uwagi i koncentracji oraz 

przedstawiciel uczniów. 

Słuchacze i widzowie wysłuchali  oracji laureatów konkursu oraz skorzystali  z 

poczęstunku. Młodzież wyraziła chęć uczestniczenia w  konkursach oratorskich na 

poziomie gminy w latach następnych, a Dyrekcja Gimnazjum wyraziła chęć podjęcia 

się przez szkołę współorganizacji konkursu na stałe.  

Ponadto: 

Ze środków własnych, pozyskanych przez Fundację z innych źródeł, zrealizowano 

zajęcia edukacyjno- kulturalne dla uczniów z Gminy Czarnków /332 uczniów/ i spoza 

Gminy /330 uczniów/. W piknikach integracyjno – kulturalnych dla mieszkańców 

gminy i okolic udział wzięło 931osób. 

Projekcjami szlachetnego kina konkursowego w ramach Międzynarodowego 

Festiwalu  Młodego Widza „Wędrujące Ale Kino” objęto  678 uczniów z Gminy 

Czarnków oraz 703 z Miasta Czarnkowa. Łącznie, atrakcyjne, wychowujące kino 

dotarło do 1381 uczniów w wieku od 3 do 17 lat. W  ramach warsztatów  animacji 

filmowej   twórczo  pracowało 11 uczniów z Gminy Czarnków i 14 uczniów z miasta 

Czarnkowa. 

Fundacja realizowała program reintegracji społecznej i zawodowej dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej /w 

roku 2013 - 26 nowych uczestników pracowało zdobywając umiejętności w 4 

warsztatach: gastronomicznym, usług leśnych, ogrodnictwa i architektury zieleni oraz 

budowlano-remontowym. 

W wizytach studyjnych z kraju i zagranicy  uczestniczyło w roku sprawozdawczym  

łącznie: 335 osób dorosłych. 

W ramach umowy partnerskiej Fundacja  była także współorganizatorem Targów 

Przedsiębiorczości Społecznej w subregionie pilskim  /Czarnków–Jędrzejewo 2013/.   

W dniach 13-15.XII.2013r., we współpracy z ROPS w Poznaniu, GOPS w Czarnkowie i 

Czarnkowsko-Trzcianecką LGD przygotowano i zrealizowano:  

a/konferencję pt ”Przedsiębiorczość społeczna –rozwiązania i wyzwania” w której 

udział wzięło blisko 200 uczestników w tym młodzież z Gimnazjum w Gębicach i 

Liceum im .Janka z Czarnkowa, b/ Targi Przedsiębiorczości Społecznej, w tym 

Kiermasz Produktu Lokalnego w Czarnkowie dla setek kupujących i sprzedających, 

głównie rękodzielników i artystów. c/ Spotkanie integracyjne  mieszkańców Gminy, w 

tym osób pozostających w niedostatku, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

uczestników CIS, a także przedstawicieli władz samorządowych miasta, gminy i 

powiatu, sołtysów wsi, radnych gminy i powiatu,  policji, instytucji kultury i opieki 

społecznej. 

 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 Nie została uruchomiona. 
 

 

4. UCHWAŁY 

     ZGROMADZENIA FUNDATORÓW-ZAŁOŻYCIELI 

     ORAZ ZARZĄDU  
W roku sprawozdawczym Zgromadzenie Fundatorów-Założycieli podejmowało uchwałę w 
sprawie zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie kredytu na realizację 
refinansowanych z funduszy unijnych projektów.  
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5. PRZYCHODY FUNDACJI 
 *darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych  -      6.787,27 

 *wpływy z tytułu dopłat do gruntów (ARiMR)   -      8.074,39 

 *wpływy z tytułu usług zleconych CIS    -          170.124,10 

 *nagroda w Konkursie Pro Publico Bono    -    25.000,00 

 *dotacje na zadania zlecone przez: 

    – dotacja MKiDN na remont i przebudowę bud. gosp.  -  100.000,00 

    – refundacja kosztów realizacji projektów w ramach  

       działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii… (ARiMR) -    47.000,oo 

    – Wojewódzki Urząd Pracy – na realiz. projektu POKL 7.2.1 -    92.653,74 

    – Samorząd Gminy Czarnków – na realizację projektu 

       edukacyjno-kulturalnego i wychowawczego   -      4.900,oo 

    – Samorząd Miasta Czarnków – na działalność CIS  -    30.000,oo 

    – Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie – refundacja świad- 

       czeń integracyjnych dla uczestników CIS   -  252.275,53 

    – Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie – refundacja wyna- 

               gr. pracown. zatrudni. w ramach prac interwencyjnych -   11.733,09 

    – dotacja SHOM (Stowarzysz. Małżonek Ambasadorów) -     5.000,00 

 *kredyt z BS w Czarnkowie na realizację projektów refundow.  -    60.000,oo 

 *wpływy z tyt. odsetek bankowych     -           6,43 

    Razem przychody      813.554,55 

 

6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA: 

 
 * realizację celów statutowych Fundacji                         - 752.464,30

 * wydatki administracyjne                                                -   45.195,25 

                                                                                        797.659,55 

 

7. DANE  O: 

 

  a/  LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI 

  * na umowę o pracę  - 4  

  * na umowę-zlecenie - 13 

  * wolontariuszy  - 2 

 

b/  ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ FUNDACJĘ (brutto). 

  * wynagrodzenia  - 103.922,47 

  * nagrody   - 0,oo 

  * premie   - 0,oo 

 

c/  WYSOKOŚĆ ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO 

WYNAGRODZENIA WYPŁACANEGO  ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH 

ORGANÓW FUNDACJI. 

*     - 0,oo  

Członkowie Zgromadzenia Fundatorów-Założycieli, w tym prezes Fundacji, z 

tytułu pełnionych funkcji wynagrodzenia nie pobierają. Nie pobierają go także 

członkowie Rady Społecznej Fundacji. 

 

d/  WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW-ZLECEŃ. 

*     -  56.722,47 

 

 e/  UDZIELONE PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKI PIENIĘŻNE. 

* Pożyczek pieniężnych Fundacja nie udzielała. 

 

 f/  KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH. 

* Lokat bankowych Fundacja nie posiada. 
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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.  

* W roku sprawozdawczym nieruchomości 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 

 
   Prowadzone przez Fundację Centrum Integracji Społecznej uzyskało w roku 

sprawozdawczym przychody w wysokości 185.128,20 zł. Były to przychody w 

ramach celów statutowych uzyskane z tytułu odpłatnych świadczeń realizowanych 

na zlecenie:  

  - samorządu gminy Czarnków     – 4.900,00 zł. 

  - ROPS w Poznaniu      – 51.500,00 zł.   

  - MOPS w Czarnkowie (w ramach realizowanego przez  

            ośrodek projektu systemowego)    – 20.405,00 zł. 

  - GOPS w Czarnkowie (w ramach realizowanego przez  

ośrodek projektu systemowego)     – 78.880,26 zł. 

- FPW Barka        –   5.365,00 zł. 
 

 

 9. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄD. 
  

               W roku sprawozdawczym Fundacja realizowała cztery takie zadania. Samorząd 

Gminy Czarnków wsparł realizację projektu „Przemówić do rozumu” kwotą 4.900,oo zł., a 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zlecił Fundacji organizację Targów 

Przedsiębiorczości Społecznej w subregionie pilskim  /Czarnków–Jędrzejewo 2013/, 

w tym Kiermaszu Produktu Lokalnego w Czarnkowie dla setek kupujących i 

sprzedających, głównie rękodzielników i artystów.  
 Dwa pozostałe zadania, to zlecona przez Gminny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Czarnkowie  (w ramach projektów systemowych – POKL Dz. 7.1.1) realizacja 

programu reintegracji społecznej i zawodowej.   

 

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 

niepodjęciem dotąd przez Fundację działalności gospodarczej zwolniona jest ona z 

obowiązku składania comiesięcznych deklaracji o wysokości dochodu. 
 

11.  INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH 

 
               W związku z realizacją zleceń wymienionych w punkcie 9 sprawozdania oraz 

kontynuowanym od jesieni 2010 roku projektem pn. „Uruchomienie i prowadzenie 

Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie”, Fundacja była i jest monitorowana i 

kontrolowana przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz dwa departamenty 
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UMWW: Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, oraz 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

  

 

 

 

 
  ......................................................... 

                                                                                        Stefan WAWRZYNIAK 

                                                                                               prezes 

 

 
 
 

W załączeniu: 

    1. Wykaz działań edukacyjno-kulturalnych  zrealizowanych w CPKiIS  w roku 2013.  

    2. Płyta DVD z dok. fotograficzną. 

    3. Ksero wycinków prasowych. 

 


