
S P R A W O Z D A N I E 
z działalności Fundacji za rok 2006

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)

                                                                                                     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  

   
Zakładane na  rok 2006 cele  i  rezultaty  zostały  osiągnięte  w całości,  głównie  

dzięki konsekwentnej realizacji  zamierzeń,  które  poprzez stosowane formy i  metody  
zapewniały:
-  stałe  oddziaływanie  na  uczestników  zajęć,  zarówno  stałych,  jak  i  klas  i  grup 
szkolnych;
-  uzupełnianie  wiedzy  szkolnej  poprzez  ćwiczenie  pamięci  oraz  atrakcyjne  sposoby 
przekazywania wiedzy;
- przygotowanie uczniów i wyposażanie ich w narzędzia do samokształcenia przez całe  
życie,
a także
-  wskazywały  alternatywne  sposoby  spędzania  czasu  poza  szkołą  i  rozwijania  
zainteresowań poprzez kontakt z przyrodą i ciekawymi ludźmi.

Choć wskaźniki jakościowe i ilościowe potwierdzają sukces nie sposób nie  
wspomnieć o pewnym niedosycie. Z racji  nie otrzymania w okresie sprawozdawczym 
żadnej dotacji na zajęcia językowe, zmuszeni byliśmy w drugim półroczu ograniczyć ich 
skalę i zrezygnować z ćwiczeń pamięci z elementami języka niemieckiego, zmniejszając  
tym samym ilość uczestników stałych o cztery grupy, tj. o ok. 50 osób. 

Nie  udało  się  nam  także  w  pełni  zrealizować  zamierzeń  związanych  z  
wydawaniem gazety „O!Płotki”. W związku z brakiem sponsorów ta ważna dziedzina  
działań  edukacyjnych  ograniczona  została  do  wydania  jednego  numeru.  Wydanie  
kolejnych numerów wstrzymane zostało do czasu uzyskania przez Fundację środków,  
które mogą zapewnić profesjonalny charakter gazety. 

Opis szczegółowy 
W roku  2006  autorski  program  o  charakterze  edukacyjno-kulturalnym  i 

wychowawczym „DOBRY – DOM” zrealizowano w całości.
Tygodniowy program zajęć realizowany był zgodnie ze szczegółowym opisem  

działań  /w  załączeniu/  stanowiącym  także  harmonogram  dofinansowanego  w  roku 
sprawozdawczym przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Samorząd Gminy Czarnków 
projektu  „DOM-GNIAZDO”.  Zmiany  dotyczyły  jedynie  ograniczenia  liczby  stałych  
uczestników  zajęć  językowych  (w  związku  z  nie  przyznaniem  Fundacji  w  tym  roku 
dotacji  na  zajęcia  stricte  językowe).  Per  saldo  jednak liczba korzystających z  oferty  
Fundacji  znacznie  wzrosła,  ponieważ  powiększyło  się  zdecydowanie  zainteresowanie  
szkół zajęciami dopołudniowymi, a także samej młodzieży i rodziców wprowadzonymi do  
stałych zajęć popołudniowych warsztatami matematyczno-fizycznymi „Ryzyk-fizyk”.

 W tygodniowym rozkładzie zajęć znalazły się zatem:

       -  ćwiczenia językowe (angielski i polski)  dla 60 uczestników w wieku 
3 – 17 lat. 

– w każdą środę

      -  warsztaty matematyczno-fizyczne „Ryzyk – fizyk” dla 15 uczestników,  
głównie z Huty, Gębic i Marunowa.

 – w każdy piątek.
      - zajęcia komputerowe i konsultacje indywidualne(dziennie od 2 do 12  

uczestników) dla uczniów z trudnościami w nauce.
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 – codziennie od poniedziałku do piątku.

        - zajęcia dopołudniowe dla klas szkolnych i grup przedszkolnych – łącznie w 
2006 roku dla 1700 uczniów.

                                                                                   – w poniedziałki, wtorki i  czwartki.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zajęcia edukacyjne z cyklu 

„Wywiedzione z ziemi”, w tym: 
a)  dla  klas  starszych  z  elementami  wiedzy  o  krajach  Unii  Europejskiej  oraz  

„Wszystko o ziemniakach”, 
b) dla klas młodszych – „Pamięć jak z obrazka”, 
c)  dla  przedszkolaków  „Kolory  lata  i  jesieni”  oraz  „Fiku  miku  co  słychać  w  

październiku”.
Każde zajęcia przeprowadzono w oparciu o odrębne scenariusze (łącznie 

opracowano 20 scenariuszy) dla każdej grupy uczestników. Zajęcia łączyły obserwację  
zjawisk przyrodniczych w określonej porze roku z aktywnym rozwiązywaniem zadań w 
lesie i ogrodzie. W domu dzieci utrwalały wiedzę i poznawały dobre obyczaje i zasady 
zachowania  się  we  wnętrzu  oraz  ćwiczyły  kreatywność  i  spostrzegawczość  w  czasie  
realizacji poszczególnych zadań. Pomoce do zadań i ćwiczeń przygotowano dla każdej  
grupy oddzielnie. Każda też grupa uczestników otrzymała na płycie CD zestaw zdjęć z  
przebiegu zajęć.

Wszystkie  zajęcia  zostały  przygotowane  oddzielnie  dla  danej  grupy 
uczestników. Pozbawione sztampy, z ciągle nowymi formami oddziaływań edukacyjno-
wychowawczych  spotykały  się  z  bardzo  dobrą  opinią  nauczycieli  i  dużym 
zainteresowaniem dzieci i młodzieży, co potwierdzają wpisy do kroniki Fundacji.

Propozycja  i  program  uzupełniania  wiedzy  matematyczno-fizycznej  
przeszedł  nasze  najśmielsze  nawet  przewidywania.  Przerósł  też  nasze  organizacyjne  
możliwości:  z  braku  środków  zajęciami  objęto  jedną  tylko,  zbyt  liczną  już  grupę 
uczestników (zajęcia prowadzi m.in. dr nauk fizycznych).

W  ramach  upowszechniania  metod  pracy  z  uczniem  poza  szkołą  
przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy we współpracy z Kuratorium Oświaty Poznaniu oraz  
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli  w Pile warsztaty edukacyjne pt. „Pamięć jak z  
obrazka”  z  udziałem  dzieci  ze  szkół  podstawowych  w  Gębicach  i  Trzciance  oraz  
nauczycieli nauczania początkowego z całego powiatu (program zajęć w załączeniu). W 
warsztatach udział wzięło 50 nauczycieli i 40 uczniów.

Zrealizowaliśmy  także  dla  dzieci  młodszych  letnie  plenerowe  warsztaty  
językowe pt. „Motylem jestem”. Skorzystało z nich 38 dzieci, uczestników stałych.

Odpowiadając  na  zaproszenie  Fundacji  im.  K.  Komeńskiego,  także  w  
ramach  upowszechniania  metod  pracy  z  uczniem  poza  szkołą,  zrealizowaliśmy  w 
Warszawie  dla  60  nauczycieli  z  całego kraju  zajęcia  edukacyjne  oraz  wystawę prac  
dziecięcych  pn. „Pamięć jak z obrazka”.

Znaczącą  rolę  odegrała  Fundacja  w  dziedzinie  promocji  wsi  Gębiczyn,  
m.in.  pomagając  w  założeniu  Koła  Gospodyń  Wiejskich,  aktywnie  wspierając  jego 
działalność poprzez prowadzenie dokumentacji, oprawę fotograficzną, opracowywanie  
scenariuszy imprez itp. m.in. opracowaliśmy scenariusz konkursu dla mieszkańców wsi  
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pod  hasłem  „MALOWANE  OKIENKO”  czynnie  udzielając  członkiniom  organizacji  
pomocy w jego przeprowadzeniu i fundując nagrody.

Z myślą o dalszym rozwoju wsi Gębiczyn Fundacja opracowała projekt „Za 
chlebem” i wysłała go na konkurs grantowy pn. „Nasza wieś naszą szansą” – z hasłem  
przewodnim co można zrobić za 10000 złotych, aby podnieść poziom życia w naszej wsi.  
Niestety grant nie został przyznany.

W  celu  zdobycia  środków  na  cele  edukacyjno-wychowawcze  Fundacja  
opracowała i wysłała następujące projekty:

„Za chlebem” – do Fundacji Wspomagania Wsi.
„Dom – Gniazdo” – do Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga.
„Piękne  dzieci  –  Anioły  polskiej  wsi”  –  do  Ministerstwa  Kultury  i  

Dziedzictwa Narodowego.
„Piękne  dzieci  –  Anioły  polskiej  wsi”  –  do  Polskiej  Fundacji  Dzieci  i  

Młodzieży.
„Wywiedzione z ziemi” – do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży /Konkurs  

regionalny/.
„Wywiedzione z ziemi” – do Fundacji PZU.
„Dom – Gniazdo” – do działającego w imieniu Wojewody Wielkopolskiego 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Aplikacje  zaowocowały  w  ¼,  co  uznać  można  za  wynik  przyzwoity,  choć  

zdecydowanie odbiegający od bieżących potrzeb.  Środki na działalność otrzymaliśmy 
jedynie z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz z Urzędu Gminy Czarnków. 

Wszystkie  działania  Fundacji,  a  zamierzenia   edukacyjno-kulturalne  i  
wychowawcze  w  szczególności,  promowane  były  i  są  w  prasie  lokalnej,  a  także  w  
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.

W 2006 roku przygotowano jeden numer gazety „O!Płotki” oraz  
przygotowano dla TV lokalnej i wyemitowano cztery audycje popularyzujące 
staropolskie tradycje świąteczne.

Wzorem lat ubiegłych wszystkie zajęcia i konsultacje dokumentowane są w 
dziennikach zajęć. Prowadzona jest także pełna dokumentacja fotograficzna.

Dane liczbowe ilustrujące skalę działań 
oraz informacje o adresatach programu.

 
Podejmowane w okresie sprawozdawczym zamierzenia realizowane były  

przez 9 pracowników, w tym:
- 2 pracowało jako wolontariusze,
- 5 pracowało na umowę-zlecenie,
- 2 /stażystka oraz bezrobotny/ pobierało od września wynagrodzenie z Powiatowego 

Urzędu Pracy.
O skali podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć świadczą dane 

liczbowe dotyczące samej tylko gminy Czarnków i tylko II-go półrocza 2006r. W okresie  
tym w zajęciach edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych prowadzonych przez  
Fundację udział wzięło 356 dzieci i młodzieży gimnazjalnej, w tym:

-   55 przedszkolaków,
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- 221 uczniów klas I – III, 
-   33 uczniów klas IV – VI, 
-   47 gimnazjalistów,

z Brzeźna, Sarbi, Marunowa, Gębic, Sobolewa, Paliszewa, Gębiczyna, Huty, Romanowa 
Dolnego i Kuźnicy Czarnkowskiej.

W okresie całego 2006 roku, dane te są prawie sześciokrotnie większe.  
Wynika to z gwałtownego wzrostu zainteresowania ofertą edukacyjno-kulturalną 
Fundacji ze strony szkół i placówek nie tylko z terenu powiatu Czarnkowsko-
Trzcianeckiego, ale także Pilskiego, Złotowskiego, Obornickiego, Szamotulskiego, a  
nawet samego Poznania. 

I tak w zajęciach udział wzięło łącznie ponad 2300 uczestników: 
- 1513 uczniów klas szkolnych – uczestników zajęć dopołudniowych
- 100  uczestników stałych zajęć językowych
- 426 rodziców i nauczycieli
- 27 uczestników zajęć indywidualnych
- 15 uczestników warsztatów matematyczno-fizycznych „RYZYK-FIZYK”.

Ponadto z oferty Fundacji skorzystało ok. 250 zwiedzających Krąg Europejski – stałą  
ekspozycję rzeźb w drewnie.

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Nie została uruchomiona.

4. UCHWAŁY
    ZGROMADZENIA FUNDATORÓW-ZAŁOŻYCIELI
    ORAZ ZARZĄDU 

W  roku  sprawozdawczym  Zgromadzenie  Fundatorów-Założycieli  
postanowiło  udostępnić  dziecku  niepełnosprawnemu  subkonto,  na  którym  także 
staraniem rodziny gromadzone są środki na jego leczenie i rehabilitację .

5. PRZYCHODY FUNDACJI

*darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych - 23.414,01
*dotacje na zadania zlecone przez:

Wojewoda Wielkopolski - 20.000,oo
Samorząd Gminy Czarnków -   5.000,oo

            48.414,o1
6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA:

* realizację celów statutowych Fundacji                         -    38.467,66
* wydatki administracyjne                                               -      9.023,30
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                                                                                               47.490,96

7. DANE  O:

 a/ LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI

* na umowę o pracę - 0
* na umowę-zlecenie - 5
* wolontariuszy - 6

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

* wynagrodzenia - 11.540,oo
* 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 z  
tytułu pełnionych funkcji wynagrodzenia nie pobierają.

d/ WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW-ZLECEŃ.

* -  11.540,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
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Fundacja usług takich nie świadczyła.

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

Fundacja  w  roku  sprawozdawczym  realizowała  jedno  takie  zadanie.  
Wojewoda Wielkopolski oraz Samorząd Gminy Czarnków wsparli realizację projektu  
„DOM - GNIAZDO”: wojewoda kwotą 20.000,oo zł., a samorząd – 5.000,oo zł. 

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 Urząd Skarbowy w Czarnkowie zwolnił  
Fundację z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji o wysokości dochodu.

11.  INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH

W roku sprawozdawczym działalność Fundacji nie była kontrolowana. 

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

                                                                                          PREZES

W załączeniu:
1. Wykaz pozaszkolnych zajęć edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych
    zrealizowanych w roku 2006 przez Fundację „GĘBICZYN” na zamówienie szkół 

 i placówek.
2. Dokumentacja fotograficzna na CD /3 płyty/.
3. Szczegółowy opis tygoniowych działań.
4. 1 egzemplarz gazety „O!Płotki”.
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