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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 roku sprawozdawczym 2014  dwa pierwsze spośród czterech celów zapisanych 

w statucie Fundacji tj. utworzenie  i prowadzenie ośrodka rehabilitacji i hipoterapii osób 
niepełnosprawnych oraz pomoc i finansowanie kosztów rehabilitacji i hipoterapii  dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej  podobnie jak w latach ubiegłych nie były realizowane.   
W roku sprawozdawczym Fundacja koncentrowała swoje wysiłki na realizacji pozostałych 
celów statutowych tj. na: 
a/ udzielaniu pomocy w organizacji nowych miejsc pracy, w tym dla osób 
niepełnosprawnych,  
oraz 
b/ utworzeniu i prowadzeniu ośrodka rewitalizacji i dokształcania dzieci i młodzieży 
wiejskiej. 
 
Ad. a/  

Cel został zrealizowany w ramach projektów, których beneficjentami były osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym. W prowadzonym  przez Fundację, od roku 2010, 
Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej /CPKiIS/ w Gębiczynie  w roku 
sprawozdawczym zrealizowano dwa projekty: 

1. Projekt reintegracji społecznej i zawodowej  „ Nowe szanse w Gminie i 
Mieście Czarnków” - dla osób od 15 do 30 roku życia, w którym udział wzięło 20 
osób z Gminy i Miasta Czarnkowa, skierowanych przez GOPS i MOPS w 
Czarnkowie /projekt zrealizowany został w ramach POKL Dz. 7.2.1 i w całości przezeń 
finansowany/. 

2. Projekt reintegracji społecznej i zawodowej dla 32 osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, mieszkańców  Gminy i Miasta Czarnków 
/dofinansowany w ramach projektów systemowych oraz ze środków własnych/.  
           Dla potrzeb projektowych przeprowadzono analizę danych lokalnych, w której 
określono liczbę wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Czarnkowie, zdiagnozowano trudną i złożoną sytuację tych osób na rynku pracy, 
określono strukturę wykształcenia, co pozwoliło na optymalny wybór osób do 
poszczególnych Projektów. Głównym problemem okazał się bardzo niski poziom 
aktywności zawodowej osób do lat 30 oraz osób między 50 a 60 rokiem życia. Takie 
właśnie osoby, pozostające w najtrudniejszej sytuacji zawodowej i nieporadne życiowo, 
otrzymały szansę aktywizacji społecznej i zawodowej, co było celem głównym obydwu 
projektów. 
            Dzięki  ścisłemu partnerstwu  Fundacji z PUP, GOPS, MOPS oraz samorządami 
Gminy Czarnków i Miasta Czarnkowa udało się wpłynąć na wzrost świadomości 
uczestników w zakresie własnych możliwości zawodowych i dalszego rozwoju poprzez 
udział w warsztatach zawodowych: 
- budowlano - remontowym, w ramach którego uczestnicy wykonywali zlecenia 
zewnętrzne z obszaru gminy oraz prace remontowe w siedzibie CPKiIS, a także  w Parku 
4 Pory Roku, 
-  ogrodnictwa oraz architektury i pielęgnacji zieleni, w ramach którego 
projektowano  i pielęgnowano nasadzenia w obrębie Parku i ogrodu, a także realizowano 
zlecenia zewnętrzne, 
- ekologicznego i produkcji zdrowej żywności,  w ramach którego uczestnicy objęli 
opieką, pielęgnacją i przysposobieniem do jazdy wierzchem stado Koników Polskich oraz 
założyli i  prowadzili hodowlę kurek zielononóżek /w kurniku wybudowanym przez 
warsztat budowlany/, 
- usług leśnych, w ramach którego uczestnicy zajmowali się wykonywaniem  prac 
zleconych przez Nadleśnictwo Sarbia oraz przedsiębiorców, w tym czyszczeniem lasu, 
pozyskiwaniem drewna opałowego i nasadzeniami  drzew, 
- gastronomicznym, w ramach którego uczestnicy warsztatu przygotowywali  posiłki dla  
wszystkich  pozostałych uczestników CIS, posiłki zlecone dla uczestników grup 
studyjnych,  catering dla uczestników spotkań integracyjnych oraz konferencji i 
uczestników zajęć edukacyjno- kulturalnych. 
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W każdym warsztacie pracowało i zdobywało lub przywracało  umiejętności  
praktyczne zawodowe i społeczne 5 do 8 uczestników, pod kierunkiem instruktorów, 
posiadających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. Pracownicy, którzy nie posiadali 
uprawnień pedagogicznych, a pozostawali w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami CIS, 
uzyskali je, kończąc zorganizowany dla nich kurs pedagogiczny. 

Niezwykle istotnym celem Projektów była  reintegracja społeczna, zarówno 
poprzez stały kontakt uczestników ze specjalistami /psychologiem, doradcą zawodowym, 
pracownikiem socjalnym i pedagogiem specjalnym/ pozostającymi z uczestnikami w 
stałym kontakcie, jak i poprzez udział we wszystkich działaniach na rzecz dzieci               
i młodzieży oraz osób dorosłych, realizowanych w Centrum Praktyk Kulturalnych              
i Integracji Społecznej, takich jak: zajęcia edukacyjno-kulturalne dla dzieci, pikniki 
integracyjne, konferencje, spotkania, koncerty. 
Po raz kolejny okazało się, że autorski pomysł organizatorów, czyli połączenie działań 
typowych dla Centrów Integracji Społecznej z działaniami edukacyjno-kulturalnymi 
właśnie spowodował, że uczestnicy w sposób widoczny i szybszy, zmieniali swoje 
zachowania i postawy wobec innych, w tym osób, które udzielały im wsparcia. Po roku 
wielu z nich charakteryzowało się  wyraźnie większą aktywnością i kreatywnością. Był to 
widoczny rezultat miękki. Na otwarty rynek pracy wchodzi, po roku aktywizacji w CIS,  
ok. 25 procent  uczestników. Pozostali mają jeszcze, niestety, problem z samodzielnym 
rozwiązywaniem problemów, w tym z walką z uzależnieniami. 
          Organizatorzy zgodnie stwierdzili, że istnieje konieczność wydłużenia okresów 
aktywizacji  przynajmniej o kolejne pół roku, a najlepiej do dwóch lat, wtedy 
zarysowująca się zmiana  mogłaby zaowocować samodzielnością uczestnika w dalszym 
rozwoju osobistym oraz zamiana postaw roszczeniowych na aktywność własną. Brak 
środków finansowych niestety  nie stwarza  takich możliwości, a Gmina i Miasto 
Czarnków nie posiada  odpowiednich narzędzi do  stałego wspierania CIS, mimo, że 
rozwiązuje ono wiele problemów społecznych mieszkańców, a także, w naszym 
przypadku,  tworzy ofertę kulturalną i rekreacyjną dla wszystkich mieszkańców gminy, 
miasta i przybyszów z dużych ośrodków miejskich, także gości zagranicznych. 

Warto podkreślić, że poza stałymi zajęciami w ramach warsztatów, wszystkich 20 
uczestników projektu dla osób do 30 roku życia objęto kursami zawodowymi /prawa 
jazdy, kosmetycznym, hipoterapii, przedstawiciela handlowego/, zakończonymi 
egzaminem i świadectwem ukończenia kursu. 

Aktualnie Fundacja czyni starania o środki finansowe umożliwiające kontynuację 
działalności ukierunkowanej na aktywizacje społeczno -zawodową osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w połączeniu z działaniami integracyjnymi     i edukacyjno – 
kulturalnymi na rzecz mieszkańców gminy, miasta, powiatu i województwa 
wielkopolskiego. 
 
Ad. b/  

W roku 2014 Fundacja opracowała i zrealizowała  projekt „Rybka, czy Wędka?” 
w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Samorząd Gminy Czarnków. 
Realizacja Projektu  stworzyła płaszczyznę porozumiewania się i tworzenia przestrzeni do 
wymiany myśli i przekonań na temat  pomagania osobom potrzebującym.  Projekt 
skierowany był głównie do dzieci młodszych, ale też młodzieży gimnazjalnej, jako grup, z 
natury rzeczy, empatycznych i podatnych na  pozytywne emocje. Wiele działań Projektu 
skierowane zostało do społeczności lokalnych w Gminie Czarnków w celu uświadomienia 
samorządom wsi i działaczom społecznym  procesów profesjonalizacji działań 
pomocowych. 
W ramach realizacji celów szczegółowych: 

a/ Dzieci uzupełniły wiedzę szkolną o treści związane z konkretnymi sytuacjami 
życiowymi osób, którym wiedzie się gorzej niż pozostałym. Zarówno dzieci jak i młodzież 
w czasie realizowanych  w siedzibie CPKiS  oraz w przestrzeni leśnego Parku Cztery Pory 
Roku zajęć wykazały się kreatywnością i samodzielnością myślenia, ale nauczyły się też 
systematyzowania i porządkowania wiedzy i wyciągania konkretnych wniosków. 

b/ We wszystkich zajęciach uczestniczyło  297 dzieci z gminy Czarnków i 287 
spoza gminy  razem z  80 nauczycielami. Zajęcia realizowało od  4 – 5 instruktorów  
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/trener pamięci obrazowej, instruktor zajęć  plastyczno - technicznych,  teatralnych,  
fotograficznych oraz leśnik/. W ramach zajęć dzieci wykonywały prace plastyczne 
związane z tematem pomagania, zwiedzały ścieżkę edukacyjną „co pełza i hasa po łąkach 
i lasach” wykonując ćwiczenia pamięci  oraz ćwiczenia z czytania ze zrozumieniem i 
liczenia.  Zwiedzały również wystawę Plakatu Polskiego w CPKiIS oraz ekspozycję rzeźb 
dyskutując na temat oglądanych  prac plastycznych, wykonując także zadania teatralne.  
Zapoznawały się z programem poszczególnych warsztatów CIS, korzystając z jazdy 
konnej i obserwując wygląd i zachowania  kur zielononóżek. Symultanicznie  realizowane 
zajęcia w pomieszczeniach Centrum oraz w przestrzeni leśnej i parkowej mają od dawna 
swoją dobrą markę i zamawiane są przez nauczycieli  z wszystkich szkół gminnych i z 
wielu szkół  w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim oraz  województwie wielkopolskim. 
 

c/ W ramach  Projektu  przygotowano i przeprowadzono  Warsztaty Oratorskie 
pod hasłem „Rybka czy Wędka, czyli jak, gdzie, kiedy i komu pomagać ?” 19 uczniów z 
gminnych szkół podstawowych i 19 gimnazjalistów zapoznało się z tajnikami poprawnego 
mówienia, czytania ze zrozumieniem, przemawiania publicznego, wykorzystania tekstu 
pisanego w czasie wystąpień publicznych, wykonali ćwiczenia z retoryki, szybkiego 
czytania, intonacji i podstaw dykcji. Zdobyli także  podstawową wiedzę dotyczącą  
profesjonalnych metod pomagania. 
Warsztaty  poprzedziły II Konkurs Oratorski pod hasłem „Przemówić do rozumu”, 
zorganizowany we współpracy z Gimnazjum  Publicznym w pobliskich Gębicach. W 
konkursie udział wzięło 18-tu  wyróżniających się uczestników warsztatów. 

 Fundacja zrealizowała również wiele przedsięwzięć poza wymienionymi  
Projektami, ale mieszczących się w założeniach działań kulturalnych i ekonomii 
społecznej, w tym: 
- zajęcia  z edukacji filmowej, połączone z projekcją wybitnego  filmu 
dokumentującego głośny eksperyment socjalny pt „Rytm to jest to” oraz z oryginalną 
formą warsztatów rytmiki, w których udział wzięło 180 gimnazjalistów  i 14 nauczycieli. 
-  5. edycja Międzynarodowego Festiwalu „Wędrujące Ale Kino”, realizowana w 
partnerstwie z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Miejskim Centrum Kultury w 
Czarnkowie oraz szkołami /dofinansowanie warsztatów animacji - Samorząd Miasta 
Czarnków/ 
W projekcjach wartościowych filmów, oraz warsztatach animacji filmowej i pracach 
dziecięcego Jury uczestniczyło  ponad 1200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
oraz ponad 50 nauczycieli. 
- Plener rzeźbiarski „EKOŁAWA”  2014 z udziałem uczniów Zespołu Szkół 
Plastycznych im. A.Kenara  w Zakopanem, pod kier. artysty rzeźbiarza Andrzeja Mrowcy.  
7  licealistów oraz 5 uczestników CIS, zaprojektowało i wykonało oryginalną wersję 
ścieżki edukacyjnej „Co piszczy w stawie”,  w formie  14 - metrowej drewnianej ławy, 
opatrzonej płaskorzeźbami,  z wizerunkami zwierząt i roślin żyjących w stawach leśnych, 
posadowionej w przestrzeni parkowej. 
- Seminarium pt. ”Odpowiedzialność społeczna w biznesie”/w ramach Targów 
Przedsiębiorczosci Społecznej, zrealizowane w partnerstwie z GOPS w Czarnkowie i 
Czarnkowsko-Trzcianecką LGD /dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu/. 
- Spotkanie integracyjne „przy wigilijnym stole” dla 300 mieszkańców Gminy i 
Miasta  Czarnkowa, z udziałem podopiecznych GOPS i MOPS oraz uczestników CIS, w 
ramach Targów Przedsiębiorczości Społecznej. 
-Impreza integracyjno - kulturalna „Razem czy osobno”, połączona z uroczystym 
wręczeniem Fundacji „Gębiczyn” Wyróżnienia „Pro Publico Bono” za  inicjatywę i 
prowadzenie Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej, dla  250 mieszkańców 
gminy i miasta, z udziałem uczestników CIS oraz zaproszonych gości.  
- Impreza integracyjno-kulturalna „Dynia z burakiem jesieni znakiem” dla  blisko 
200 mieszkańców gminy i miasta, z udziałem uczestników CIS  oraz zaproszonych gości 
/w ramach projektu „Nowe szanse w gminie i mieście Czarnków/ 
- Pikniki i Spotkania integracyjne dla ponad 500 mieszkańców  gminy i powiatu 
- II Koncert charytatywny „Serce za Serce”, połączony z wręczeniem statuetek dla 
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darczyńców  wspomagających działania w zakresie ekonomii społecznej w Gminie 
Czarnków dla 100 zaproszonych gości, z udziałem  zaprzyjaźnionych artystów. 

Fundacja przyjęła również ponad 280 uczestników 21 wizyt studyjnych z kraju i 
zagranicy, którzy wizytując Centrum Integracji Społecznej i uczestnicząc w spotkaniach z 
władzami Gminy,  kierownictwem GOPS, uczestnikami warsztatów CIS oraz pracownikami 
i wolontariuszami Fundacji, zapoznawali się z misją naszej organizacji oraz programem 
działalności Centrum. 

 
 
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.  
 

 
5. PRZYCHODY FUNDACJI 
 *darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych  -          7.831,00 
 *wpływy z tytułu dopłat do gruntów (ARiMR)   -         16.635,21 
 *wpływy z tytułu usług zleconych CIS    -       172.752,85 
 *dotacje na zadania zlecone przez: 
    – Minister Finansów – na realiz. projektu POKL 7.2.1           -       463.944,30 
    – Wojewódzki Urząd Pracy – na realiz. projektu POKL 7.2.1 -        82.837,77 
    – Samorząd Gminy Czarnków – na realizację projektu 
       edukacyjno-kulturalnego i wychowawczego   -          5.000,oo 
    – Samorząd Miasta Czarnków – na działalność CIS  -        24.000,oo 
    – Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie – refundacja świad- 
       czeń integracyjnych dla uczestników CIS   -      325.871,15 
    – Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie – refundacja wyna- 
               gr. pracown. zatrudni. w ramach prac interwencyjnych -         5.940,05 
 *wpływy z tyt. odsetek bankowych     -            280,14 
    Razem przychody        1.105.092,47 
 
6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA: 

 
 * realizację celów statutowych Fundacji                         -    1.029.969,96 
 * wydatki administracyjne                                                -        55.254,62 
                                                                                   1.085.224,58 
7. DANE  O: 
 
  a/  LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI 
  * na umowę o pracę  - 5  
  * na umowę-zlecenie - 12 
  * wolontariuszy  - 2 
 

b/  ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ FUNDACJĘ (brutto). 
  * wynagrodzenia  - 290.186,53 
  * nagrody   - 0,oo 
  * premie   - 0,oo 
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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. 
*     -  198.619,09 
 

 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.  
* 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 172.752,85 zł. Były to przychody w 
ramach celów statutowych uzyskane z tytułu odpłatnych świadczeń realizowanych 
na zlecenie:  

  - samorządu gminy Czarnków     –    5.000,00 zł. 
  - ROPS w Poznaniu      –  54.975,00 zł.   
  - MOPS w Czarnkowie (w ramach realizowanego przez  
            ośrodek projektu systemowego)    –  27.616,12 zł. 
  - GOPS w Czarnkowie (w ramach realizowanego przez  

ośrodek projektu systemowego)     –  71.001,68 zł. 
- FPW Barka        –   3.530,00 zł. 
- Obywatelski Instytut Monitoringu    –      800,00 zł. 
- Wlkp. Rada Koordynacyjna Związek Org.  –      300,00 zł. 
- Usługi zlecone przez przedsiębiorców   –   9.530,05 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–Kuźnica 
Czarnkowska 2014/, w tym Kiermaszu Produktu Lokalnego w Czarnkowie dla setek 
kupujących i sprzedających, głównie rękodzielników i artystów.  
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 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 realizowanym przez Fundacje projektem „Nowe szanse w 

Gminie i Mieście Czarnków”, którego celem była reintegracja społeczna i zawodowa 
20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedziale wiekowym od 15 do 
30 roku życia, WUP w Poznaniu przeprowadził w Fundacji w listopadzie 2014 
kontrolę realizacji tego projektu. Działania Fundacji kontrola oceniła pozytywnie, a 
drobne uchybienia usunięto jeszcze w czasie jej trwania. 

  Nadto, 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 na bieżąco monitorowana i kontrolowana przez  Wojewódzki 
Urząd Pracy w Poznaniu oraz dwa departamenty 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 2014.  
    2. Płyta DVD z dok. fotograficzną. 
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