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                         ...........................................................................................................................................
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64-700 CZARNKÓW,    Gębiczyn 24,    gmina CZARNKÓW,
powiat Czarnkowsko-Trzcianecki,    woj. wielkopolskie

              .................................................................................................................................................................
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           22 kwietnia 1997 r.                              Wydział Gospodarczy                                            5132
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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  

Rok 2007 był dla naszej organizacji rokiem jubileuszowym. W kwietniu minęła  
X rocznica rozpoczęcia działalności statutowej.

Zakładane  na  rok  sprawozdawczy  cele  i  efekty  realizacji  długofalowego 
programu  edukacyjno-kulturalnego  i  wychowawczego  „DOM  –  GNIAZDO”  zostały  
osiągnięte  w  pełni,  szczególnie  w  aspekcie  przełamywania  bierności  i  rozbudzania 
kreatywności:

a) dzieci i młodzież bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach
- wybierały materiały spośród przygotowanych wcześniej przez organizatorów,
- wykonywały zadawane ćwiczenia pisząc i czytając,
- wykonywały prace plastyczne z różnych materiałów pochodzenia naturalnego  

tj. papier, tektura, sznurek, glina, części roślin, kamienie itp.,
- uczestniczyły w wyprawach do lasu, gdzie rozwiązywały zadania i obserwowały  

przyrodę odpowiadając na pytania prowadzącego.
b)  dzieci uzupełniały wiedzę szkolną dojeżdżając na zajęcia stałe, takie jak: zajęcia  

językowe /angielski i niemiecki/, zajęcia komputerowe, umuzykalnianie, zajęcia  
plastyczne,  konsultacje  z  matematyki  i  fizyki.  Zarówno  dzieci  jak  i  rodzice  
zgłaszali potrzeby w zakresie wyrównywania braków i konieczności pomocy w 
nauce.

c)  w czasie  zajęć uczestnicy – dzieci,  młodzież  – mogli  swobodnie dyskutować i  
wyrażać  swoją  opinie,  a  także  wybierać  samodzielnie  tytuły  z  oferty  „tania 
książka”.

d)  w zajęciach o charakterze pokazowym udział wzięli uczniowie ZSL w Goraju,  
którzy przejęli rolę prowadzących, co wpływało korzystnie na atmosferę zajęć, a  
młodzi  ludzie  mieli  wyjątkową  możliwość  nabywania  oraz   ćwiczenia  
umiejętności  pedagogicznych.  Dotyczy  to  także  zapraszanych  na  plener  
rzeźbiarski  uczniów  ZSP  z  Zakopanego,  którzy  również  spotykali  się  z  
uczestniczącymi w zajęciach dziećmi i młodzieżą.

      Cele długofalowe, głównie w zakresie wychowania liderów, będą realizowane 
nadal w kolejnych latach działania.

Na program DOM – GNIAZDO z realizowanym w roku 2007 przez Fundację  
autorskim  programem  „DOBRY  DOM” złożyły  się  zajęcia  stałe  oraz  trzy  inne  jeszcze 
projekty:

a) „Wywiedzione z ziemi”
b) „Na glinianych tabliczkach – przesłanie na jutro”
c) „Piękne dzieci – wiejskie anioły”.
W  projekcie  „Wywiedzione  z  ziemi”,  będącym  kontynuacją  ubiegłorocznego 

projektu  „Naczynie  dla  Europejczyka”,  udział  wzięły  dzieci  i  młodzież  zapoznając  się  z  
tajnikami tworzywa glina oraz innych materiałów pochodzenia naturalnego.

Dzieci młodsze lepiły niewielkie naczynia i zdobywały wiedzę przyrodniczą dotyczącą  
środowiska  leśnego.  Wykonywały  również  inne  prace  plastyczne,  takie  jak  instalacje  z  
kwiatów wiosennych  i  leśnych,  „straszki”  z  juty,  instalacje  w  kolorach  jesieni  i  in.  W 
zakresie  wiedzy  teoretycznej  odczytywały  samodzielnie  przygotowane  wcześniej  przez 
organizatorów teksty dotyczące obyczajów związanych z porami roku, życiem garncarzy,  
uczyły się przyśpiewek i naśladowania „mowy” ptaków.
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Zajęcia nosiły różne tytuły – mieszcząc się w projekcie „wywiedzione z ziemi” były to i są  
nadal cykle „W polu i zagrodzie z wszystkimi w zgodzie” oraz „Europa na polanie”.

Dzieci  starsze i  młodzież kontynuując projekt  „Wywiedzione z ziemi” realizowały  
także zadania projektu „Na glinianych tabliczkach – przesłanie na jutro. W ramach zajęć,  
obok zapoznawania  się  z  historią  garncarstwa,  młodzież  skupiała  się  na  samodzielnym  
wyborze  /z  literatury  oraz  wcześniej  przygotowanych  materiałów/  inskrypcji,  motta,  
przesłania  o  charakterze  patriotycznym  lub  życzeń  dla  przyszłych  pokoleń.  Zajęcia  
odbywały się w formule warsztatów plastycznych.

Młodzież w podziale na grupy uczestniczyła także w ćwiczeniach pamięci, uwagi i  
koncentracji, prowadzonych przez mgr Bogusławę Cybulską oraz w wycieczkach do lasu,  
gdzie  poznawali  tajniki  określania wieku drzew, ich różnorodność i  kolorystykę.  Wiedzą 
dzielili się m.in. uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju pod kierunkiem dra Janusza  
Mokrzyckiego oraz uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych z Zakopanego pod kierunkiem 
pedagoga,  artysty rzeźbiarza Andrzeja Mrowcy.

Praca  z  dziećmi  i  młodzieżą,  zarówno  we  wnętrzu  domu,  jak  i  w  lesie  czy  pod  
wiatami,  spotkała  się  z  bardzo  dobrym  przyjęciem  uczestników  i  nauczycieli.  Młodzież  
pracowała aktywnie i efektywnie, zdobywając szereg nowych umiejętności. Są to m.in.:

- posługiwanie się prostymi narzędziami,
- rozpoznawanie gatunków drzew i wikliny,
- umiejętność wydobywania z tekstu najważniejszych informacji,

 - próba umiejętności uzasadniania dokonywanego wyboru,
- szybkie czytanie ze zrozumieniem,
- umiejętność myślenia obrazowego i zapamiętywania cytatów oraz ważnych pojęć.
Dzięki podziałowi na grupy zadaniowe, tempie i atrakcyjności zajęć, zarówno dzieci,  

jak i młodzież pracowali  po kilka godzin bez przerwy nie okazując zniecierpliwienia czy  
zmęczenia.

W wyniku realizowanych zajęć powstało ponad 800 różnorodnych prac, w tym ok.  
200  tabliczek  z  gliny  oraz  naczyń,  które  po  wypaleniu  malowane  były  przez  kolejnych 
uczestników.
Prace plastyczne, wykonywane z innych niż glina materiałów, dzieci zabierają ze sobą do 
domu.

Pozostające  w  siedzibie  Fundacji  prace  zostały  wyeksponowane  na  wystawie 
plenerowej  z  okazji  X  rocznicy  powstania  Fundacji.  W  uroczystości  udział  wzięli  
przedstawiciele  władz  samorządowych,  oświaty  i  kultury,  z  udziałem  dzieci  ze  Szkoły  
Podstawowej w Sarbi, które odbywały praktyczne zajęcia lepiąc naczynia z gliny.

Uroczystość uświetnili członkowie teatrów szkolnych z Gębic i Czarnkowa. Pierwsi  
przedstawili fragmenty „Zemsty” A. Fredry w widowisku „Spór o mur”, drudzy ilustrowali  
całość imprezy wierszami ks, Jana Twardowskiego głoszącymi „pochwałę codzienności”.

W ramach cyklu „Wywiedzione z ziemi” odbył się także plener rzeźbiarski „Wiejskie  
Anioły”, na który, kolejny już raz, zaproszeni zostali uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych 
z  Zakopanego.  Realizowali  oni  program pod  kierunkiem  artysty  rzeźbiarza  i  pedagoga 
Andrzeja  Mrowcy.  W efekcie  pleneru  powstało  5  rzeźb  aniołów wiejskich  (owocowego,  
mlecznego, chlebowego, zbożowego i słonecznego), a także dwóch postaci symbolizujących 
nowych członków Unii Europejskiej (Rumunii i Bułgarii). Uzupełniły one istniejący już (25  
rzeźb) Krąg Europejski.
Pracę młodych snycerzy mogły obserwować dzieci uczestniczące w zajęciach – z przedszkoli  
w Jędrzejewie, Gębicach i Brzeźnie, szkół w Gębicach, Hucie i Romanowie, a także wielu  
obserwatorów indywidualnych z Gębiczyna i okolicznych miejscowości.

W  chwili  obecnej  ukończone  zostały  prace  nad  wyborem  fotogramów  dzieci  
uczestniczących w zajęciach w „Gębiczyńskim Gnieździe” w latach 2003 – 2007. Wystawa 
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pt. „Piękne dzieci – wiejskie anioły” będzie miała charakter objazdowy. Przewidziana jest  
ekspozycja  w  m.in.:  Gębicach,  Jędrzejewie,  Kuźnicy  Czarnkowskiej,  Czarnkowie,  
Trzciance, Wieleniu, Krzyżu i Połajewie.

Jak zawsze realizowane były także zajęcia stałe. Obok zajęć językowych /angielski i  
niemiecki/, ćwiczeń pamięci, umuzykalniających /w tym roku jest to dodatkowo nauka gry 
na  gitarze  prowadzona  przez  Andrzeja  Kopaszewskiego/,  warsztatów  matematyczno-
fizycznych i zajęć komputerowych, prowadzone były warsztaty recytatorskie, którymi objęto  
grupy recytatorskie i teatralne ze szkół podstawowych i gimnazjów. Łącznie 117 uczniów, z  
tego 98 z naszej gminy (wykaz w załączeniu). Poza tym Fundacja od lat  jest  partnerem 
Czarnkowskiego Centrum Kultury w dziedzinie  animacji  teatralnej.  W roku 2007 Alina  
Wawrzyniak,  jako reżyser, przyczyniła się do znaczących wyróżnień teatrów szkolnych z  
Czarnkowa i Gimnazjum w Gębicach.

Zajęcia podzielone zostały na dwie zasadnicze części po 1,5 godz. każda. W pierwszej  
ćwiczono pamięć i rozwiązywano zadania rozwijające słownictwo, w drugiej zaś młodzież 
pracowała nad dykcją, rozumieniem tekstu i interpretacją wybranych wierszy. Zajęcia te  
były  testem  na  koncentrację  uczniów  i  ich  wytrzymałość.  Wszystkie  zajęcia  
charakteryzowały się dużym tempem, co podobało się młodzieży. W założeniach programu 
„Dobry  Dom”  mają  one  być  kontynuowane  w  roku  przyszłym,  jako  odpowiedź  na  
zapotrzebowanie uczniów i nauczycieli.

Ponadto  Fundacja  „Gębiczyn”  prowadziła  rozliczne  działania  na  rzecz  
propagowania  idei  DOMU-GNIAZDA  uczestnicząc  w  „Spotkaniach  na  miedzy  –  
Dobiegniew 2007”,  gdzie  prezentacja  programu edukacyjno-kulturalnego  spotkała  się  z  
dużym zainteresowaniem – również Niemców.

W siedzibie Fundacji, w „Gębiczyńskim Gnieździe”, przyjęto także gości z Litwy oraz  
udzielono pomocy merytorycznej i organizacyjnej Kołu Gospodyń Wiejskich w Gębiczynie.  
Udzielono także pomocy Stowarzyszeniu Diabetyków z Czarnkowa, a także zorganizowano 
zajęcia dla dzieci w czasie dożynek powiatowo-gminnych 07 w Gębicach.
Nadto Fundacja składała konkursowe wnioski  aplikacyjne  o wsparcie  finansowe swojej  
działalności (8), z czego 5 zaowocowało dotacjami na poszczególne projekty. 

Wzorem lat ubiegłych rok 2007 także przyniósł Fundacji znaczący sukces. Projekt  
„DOM  –  GNIAZDO”  uczestniczył  w  rozpisanym  przez  Kancelarię  Prezydenta  RP 
konkursie  „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom” i  dzięki  wysokiej  ocenie,  jaką uzyskał,  
Prezydent RP przyznał Gminie Czarnków honorowy tytuł  Gmina Przyjazna Dzieciom. Fakt 
ten odnotowany został w ogólnokrajowych mediach.

Z powodu dużej ilości przedsięwzięć, a także szczupłości środków finansowych, nie  
udało  się  wydać  numeru  okolicznościowego  gazety  „O!Płotki”  –  z  okazji  X  –  lecia  
powstania  Fundacji  „Gębiczyn”.  Przygotowane  jednak  zostały  i  złożone  są 
materiały /informacyjne i publicystyczne/, wykonana jest przygotowalnia, natomiast druk w 
nakładzie 2000 egzemplarzy przewidywany jest na przełom marca i kwietnia 2008 roku.

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

Dane li  czbowe ilustrujące skalę działań oraz informacje o adresatach programu.  
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Podejmowane w okresie sprawozdawczym zamierzenia realizowane były przez 11 
pracowników, w tym:

- 2 pracowało jako wolontariusze,
- 6 pracowało na umowę-zlecenie,
- 3 stażystki skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie.

Do grudnia 2007 roku w zajęciach udział wzięło ogółem 2970 osób: 
—  w zajęciach stałych udział wzięło łącznie 239 uczestników w tym zaledwie 

kilka tylko osób spoza Gminy Czarnków; 
—  w zajęciach dla klas i grup udział wzięło łącznie 2105 uczestników, dzieci i  

młodzieży oraz 865 dorosłych (350 uczestników z gminy Czarnków -  
nauczyciele, rodzice i in.)

/Wykaz zajęć edukacyjno-kulturalnych wraz z liczbą uczestników w załączeniu/

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 wystąpi w I kwartale 2008 roku.

5. PRZYCHODY FUNDACJI

*darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych - 13.463,87
*dotacje na zadania zlecone przez:

Wojewoda Wielkopolski - 26.400,oo
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 14.100,oo
Marszałek Wielkopolski -   7.000,oo
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży -   6.100,oo
Samorząd Gminy Czarnków -   6.000,oo

73.063,87
6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA:

* realizację celów statutowych Fundacji                         -      56.662,26
* wydatki administracyjne                                               -      14.247,50
                                                                                                 70.909,76

7. DANE  O:

 a/ LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI

* na umowę o pracę - 0
* na umowę-zlecenie - 6
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* wolontariuszy - 2
* stażyści z PUP Czarnków - 3

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

* wynagrodzenia - 18.800,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.

* -  18.800,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.
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Fundacja  w  roku  sprawozdawczym  realizowała  trzy  takie  zadania.  
Wojewoda Wielkopolski oraz Samorząd Gminy Czarnków wsparli realizację projektu  
„DOM - GNIAZDO”: wojewoda kwotą 26.400,oo zł., a samorząd – 6.000,oo zł., natomiast  
dwa inne projekty  –  „Na glinianych  tabliczkach  –  przesłanie  na jutro” i  „Piękne 
dzieci  –  anioły  wiejskie”  wsparli  odpowiednio:  Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego kwotą 14.100,- zł. oraz  Marszałek Wielkopolski – 7.000,- 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 Fundacja zwolniona jest z obowiązku  
składania comiesięcznych deklaracji o wysokości dochodu.

11.  INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH

W roku sprawozdawczym działalność Fundacji była sprawdzana przez  
komisję  konkursową  powołaną  przez  Kancelarię  Prezydenta  RP  w  związku  z 
uczestnictwem w ogólnokrajowym konkursie  „Gmina wiejska  przyjazna dzieciom”. 
Przedmiotem  zainteresowania  członków  komisji  była  zarówno  działalność 
programowa Fundacji, charakter zajęć pozaszkolnych oraz poziom wykształcenia ich  
realizatorów, jak i sposób pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych na ten  
cel  oraz  prowadzona   dokumentacja.  Realizowany  przez  Fundację  program 
edukacyjno-kulturalny  i  wychowawczy  „DOM-GNIAZDO”  uzyskał  jedną  z  
najwyższych  ocen,  przez  co  Gmina  Czarnków  otrzymała  honorowy  tytuł  „Gmina 
Wiejska  Przyjazna  Dzieciom”.  Wysoko  też  został  oceniony  sposób  wydatkowania  
środków, w szczególności przeznaczanie ich w zdecydowanej większości na tworzenie i  
wzbogacanie trwałej bazy szkoleniowej. 

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

                                                                                          PREZES

W załączeniu:
1. Wykaz pozaszkolnych zajęć edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych
    zrealizowanych w „Gębiczyńskim Gnieździe”przez Fundację „GĘBICZYN” w roku 2007.
2. Dokumentacja fotograficzna na CD /2/.
3. Wycinki prasowe /6/.
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