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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 

 
Wzorem lat ubiegłych rok 2010 był także okresem wzmożonych działań, które 

spośród czterech przyjętych w statucie Fundacji celów, ściśle odpowiadały 
podkreślonym powyżej trzem. 

Realizacja pierwszego w kolejności z aktywnie realizowanych, zapisanego jako 
pomoc w finansowaniu kosztów rehabilitacji i hipoterapii dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, nadal sprowadzała się do udostępniania niepełnosprawnemu 
chłopcu konta bankowego, zbierania na nim środków finansowych i pokrywania 
kosztów rehabilitacji. W roku sprawozdawczym było to pokrycie kosztów kolejnego 
turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku AGAWA w kwocie 800,oo zł. 

Nieoczekiwanie mocno absorbującymi stały się organizacja i prowadzenie 
uruchomionego w Gębiczynie i prowadzonego przez Fundację Centrum Integracji 
Społecznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Status CIS 
Wojewoda Wielkopolski przyznał organizacji w październiku roku 2009, ale jego 
uruchomienie, planowane na kwiecień roku sprawozdawczego, nastąpiło dopiero w 
listopadzie, ponieważ dopiero jesienią minionego roku Marszałek Wielkopolski 
przyznał dofinansowanie, wyłącznie jednak na pierwsze wyposażenie. 

W sytuacji nieprzyznania Fundacji środków na działalność – uruchomienie i 
prowadzenie CIS w Gębiczynie możliwe było wyłącznie dzięki skromnym środkom 
własnym, jakimi dysponowała Fundacja, a wygospodarowanym z przyznanej naszej 
organizacji w ubiegłym roku przez Marszałka Wielkopolski głównej nagrody w 
konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju 
obszarów wiejskich”, a także z dotacji Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA S.A. 
w Stargardzie. Przeznaczono je w pierwszej kolejności na szkolenie i obsługę BHP, 
zakup odzieży ochronnej, niezbędne badania lekarskie i sanepidowskie oraz na zakup 
artykułów spożywczych niezbędnych warsztatowi gastronomicznemu do 
przygotowania przysługujących uczestnikom raz dziennie gorących posiłków. Bardzo 
poważną pozycję w budżecie CIS, także z konieczności wymagającą środków 
własnych, stanowią wynagrodzenia i honoraria dla zatrudnionych specjalistów. 

Decyzja o uruchomieniu działalności CIS była więc trudna i dość ryzykowna, tym 
bardziej, że z kilkumiesięcznym też opóźnieniem, dopiero we wrześniu br., 
otrzymaliśmy środki na pierwsze wyposażenie. Podjęliśmy ją jednak, ponieważ 
uznaliśmy, że rezygnacja, byłaby w środowisku źle odebrana, a przede wszystkim 
krzywdząca od miesięcy oczekujących na rozpoczęcie uczestników. Było ponadto 
szereg innych, równie ważnych czynników, w tym przede wszystkim obawa przed 
utratą kolejnych, utożsamiających się z ideą CIS i gotowych do podjęcia pracy 
specjalistów (dwóch bardzo dobrych specjalistów po kilkumiesięcznym oczekiwaniu 
skorzystało już z innych ofert), a także możliwa w każdej chwili do przejęcia i 
nieodpłatnej eksploatacji baza w postaci budynków i 26 ha gruntów.   
W związku z bardzo późnym przekazaniem środków na zakup pierwszego 
wyposażenia zarówno organizatorzy, jak i wszyscy partnerzy, zdawali sobie sprawę z 
poważnych problemów (choćby warunki pogodowe, niezależne od organizatorów, a 
stanowiące duże utrudnienie), praktycznie nie do uniknięcia, ale też i z jedynej 
alternatywy: albo CIS późną jesienią powstanie, albo nie i przyznane środki trzeba 
będzie zwrócić. Decyzję więc o uruchomieniu Centrum podjęto, przede wszystkim ze 
świadomością jego znaczenia dla środowiska bezrobotnych. 

Rozpoczęcie i kontynuacja działań praktycznie w okresie zimowym skutkowało 
tym, że przeznaczone przez Fundację na cele Centrum budynki gospodarcze stały się 
bazą niespełniającą wszystkich wymogów w tym okresie. Dzięki jednak 
dotychczasowej, bardzo dobrej współpracy z Miejskim Centrum Kultury w 
Czarnkowie, a także przychylności burmistrza i Rady Miasta Czarnkowa, możliwe 
stało się korzystanie bez ograniczeń z dwóch pomieszczeń ciągle udostępnianych CIS 
na cele szkoleniowe w ramach reintegracji społecznej, a także z pozostałych, 
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okazjonalnie, szczególnie przy okazji różnych imprez kulturalnych. W pomieszczeniu 
biblioteki, zlokalizowanej w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, położonym w 
bezpośrednim niemal sąsiedztwie MCK, przygotowano dobrze wyposażoną, ze stałym 
dostępem do Internetu, pracownię komputerową. Natomiast kuchnia stanowiąca 
zaplecze dla warsztatu gastronomicznego, spełniająca wymogi i wyposażona w 
niezbędny sprzęt zakupiony ze środków Urzędu Marszałkowskiego znajduje się w 
Romanowie Górnym, oddalonym od siedziby CIS w Gębiczynie o 20 km. Wiąże się to 
z koniecznością dowożenia gorących posiłków uczestnikom odbywającym zajęcia 
reintegracyjne – do Czarnkowa, gdzie odbywają się zajęcia w ramach reintegracji 
społecznej (przedsiębiorczość, kształcenie pamięci, uwagi i kreatywności, 
komputerowe, spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem i in.) oraz do 
Gębiczyna – uczestnikom odbywającym reintegrację zawodową. 

Reasumując reintegrację społeczną i zawodową w pełnym zakresie, uczestnicy CIS 
w Gębiczynie rozpoczęli od początku listopada ubr. Ośrodki Pomocy Społecznej – 
Gminny oraz Miejski w Czarnkowie – zakwalifikowały 28 uczestników, a bazą 
reintegracji zawodowej są przekazane Centrum przez Fundację budynki gospodarcze, 
jak również,  stanowiące już od wiosny ubr. własność Fundacji grunty o pow.  26 ha 
(łąki, las, stare plantacje wikliny oraz nieużytki), na których, m.in. przy 
wykorzystaniu CIS, mogą powstać atrakcyjne tereny rekreacyjne. Docelowo całość 
ma stanowić infrastrukturę dla ambitnego projektu budowy i uruchomienia w 
Gębiczynie zatrudniającego dotychczasowych uczestników Centrum przedsiębiorstwa 
społecznego. 

Mimo trudnych warunków pogodowych w celu przystosowania w/w obiektów w 
stopniu umożliwiającym prowadzenie trzech spośród czterech warsztatów, na terenie 
stanowiącym siedzibę CIS przeprowadzono kilka istotnych inwestycji i prac. 
Najważniejsze to: wykonanie przyłącza energetycznego (sfinansowanego tylko w 
połowie, wg. procedur narzuconych przez Spółkę Akcyjną ENEA), budowa 
biologicznej oczyszczalni ścieków, wykonanie ujęcia wody, zaawansowany remont 
pomieszczeń socjalnych i magazynowego, zakup i montaż pieca do ogrzewania 
ciepłym powietrzem, a także wykonanie części ogrodzenia oraz szeregu prac 
porządkowych (usunięcie zarośli, krzewów i samosiejek, splantowanie ziemi). 

W całym okresie sprawozdawczym, poszukując najkorzystniejszych ofert, 
prowadzono zakupy pierwszego wyposażenia dla poszczególnych warsztatów. W 
efekcie, każdy z uruchomionych otrzymał je w wymiarze umożliwiającym pełną 
realizację zadań. I tak dokonano zakupu następującego sprzętu i urządzeń: 

 
• dla warsztatu remontowo-budowlanego: 

- betoniarka 
- spawarka 
- młotowiertarka 
- piła do cięcia terakoty 
- szlifierka kątowa 
- piła do cięcia drewna 
- wkrętarki akumulatorowe 
- rusztowania warszawskie 
- drabina aluminiowa 
 

• dla warsztatu gastronomicznego: 
- patelnia elektryczna 
- wyparzarko-zmywarka 
- bemar elektryczny 2-kom. 
- frytownica elektr. 2-kom. 
- taboret gastronom. gazowy 
- robot wielofunkc. przemysł. 
- stoły robocze 
- garnki, rondle, patelnie itp. 
- noże, deski, sita, cedzaki 

 



 4

- termos na płyny /40l/ 
- termos/termoport 
- zastawa stołowa 12-osob. 
- samochód dostawczy /do obsługi zleceń i innych/ 

• dla warsztatu usług leśnych i wikliniarstwa: 
- trak taśmowy przewoźny 
- rębak 
- piła spalinowa       
- piła spalinowa 
- inne narzędzia ręczne 

• dla warsztatu ogrodniczego oraz architektury i pielęgnacji zieleni: 
-  kosiarka spalinowa 
- podkaszarka spalinowa 
- nożyce spalinowe do żywopłotów 
- tunel ogrodowy foliowy 
- inne narzędzia ręczne 

Z powodu nieuruchomienia warsztatu stolarsko-ciesielskiego, przyznanych 
środków na jego pierwsze wyposażenie nie wykorzystano i przelano je zgodnie z 
umową w dniu 15 grudnia br. na konto Urzędu Marszałkowskiego. 

W tym samym terminie zwrócono również środki przyznane na zakup dwóch 
komputerów przenośnych z oprogramowaniem przeznaczonych do obsługi 
administracyjnej Centrum. Nie wykorzystano ich ponieważ do chwili zakończenia 
remontu i adaptacji budynku CIS, obsługa administracyjna placówki prowadzona jest 
w pomieszczeniach siedziby Fundacji, która w taki sprzęt jest wyposażona. 

 
Fundatorzy-założyciele z satysfakcją odnotowują niesłabnące zainteresowanie 

środowiska zajęciami edukacyjnymi, co sprawiło, że czwarty w kolejności cel 
statutowy, tj. rewitalizacja i dokształcanie dzieci i młodzieży, głównie środowisk 
wiejskich, na którym dotąd działalność statutowa Fundacji koncentrowała się, ciągle 
był i jest priorytetem. Od początku istnienia Fundacji realizowany był w formie 
kontynuacji długofalowego, rozłożonego na lata programu edukacyjno-kulturalnego 
„DOM-GNIAZDO”, wcześniej „DOBRY DOM”, na który składały się przemyślane, 
nowatorskie projekty z cyklu „wywiedzione z ziemi”, a w roku sprawozdawczym 
poprzez projekt „W poszukiwaniu dobrych zasad”, którego koszty w ok. 70 % mogą 
być zrefinansowane  ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 
małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (złożony wiosną ubr. 
wniosek o pomoc finansową rozpatrzony został pozytywnie). 

Założone przez organizatorów cele projektu „W poszukiwaniu dobrych zasad” 
zostały  w pełni  osiągnięte. Przełamywanie bierności i rozbudzanie kreatywności 
dzieci i młodzieży zrealizowano poprzez stałe oddziaływanie na uczestników zajęć 
przy zastosowaniu nowatorskich, ciekawych form i technik dokształcania 
pozaszkolnego. 

Ćwiczenie pamięci i umiejętności czytania ze zrozumieniem ożywiło zajęcia i 
prowokowało do lepszej komunikacji z prowadzącymi. Wpłynęło także pozytywnie na 
odważniejszy sposób wyrażania opinii związanej z wyborem mniejszego zła, albo 
złych i dobrych przepisów. Przygotowano uczniów do samodzielnego wyboru 
alternatywnych odpowiedzi na pytania dotyczące zasad i przepisów oraz udzielania 
odpowiedzi na temat trudnych życiowych wyborów. Dzieci i młodzież poznały 
sposoby zdobywania wiedzy i uczenia się niezbędnych w życiu codziennym 
umiejętności, przy okazji zajęć relaksacyjnych na świeżym powietrzu, a także przy 
okazji przewidzianego w scenariuszu zajęć wykonywania czynności domowych.  

Ponad dwukrotnie więcej dzieci i młodzieży wzięło udział w zajęciach 
dopołudniowych oraz innych działaniach zrealizowanych w ramach Projektu. 
Zmniejszyła się natomiast liczba uczestników stałych, głównie z powodu problemów z 
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dowozem dzieci na zajęcia językowe i plastyczne. Wiąże się to także z 
przeświadczeniem rodziców, że liczba godzin językowych w szkole jest wystarczająca 
i że nie są niezbędne dodatkowe zajęcia pozaszkolne.  Organizatorzy zajęć 
językowych w Fundacji uważają to za duży błąd, ponieważ z doświadczenia wiedzą, 
że zdecydowana większość uczniów słabo radzi sobie z językami obcymi. Dlatego 
mimo mniejszej  liczby uczestników zajęcia te w roku sprawozdawczym, były 
prowadzone nadal, równie ciekawie, kompetentnie i z możliwością poświęcenia 
większej ilości czasu poszczególnym uczestnikom. 

Opracowane przez Fundację projekty - pilotażowy projekt spotkań i zajęć 
warsztatowych aktywizujących seniorów i integrujących osoby starsze z dziećmi i 
wnukami pt. „STAROŚĆ JAK MŁODOŚĆ” oraz projekt pt. „SZTUKA ZABAWY”, którego 
celem głównym było wypracowanie prospołecznych form zabawy jako metody zajęć 
edukacyjno- kulturalnych dla dzieci wiejskich – nie zostały zrealizowane z powodu 
braku dofinansowania. Ich miejsce wypełnił I Festiwal Filmów Młodego Widza 
„Wędrujące ALE KINO”, a także międzynarodowa wizyta Małżonek Ambasadorów ze 
Stowarzyszenia SHOM. 

Zgodnie z założeniami Projekt „W poszukiwaniu dobrych zasad” realizowany był w 
dwóch głównych modułach. Były to: 

I.  Stałe /językowe i plastyczne/, nieodpłatne zajęcia popołudniowe.  Wzięło 
w nich udział 47  uczestników z Gminy Czarnków. W I połowie roku zajęcia odbywały 
się  w poniedziałki i środy i prowadzone były przez Beatę Wasiołek /język angielski/ 
oraz Magdę Chyży /język niemiecki/. W II połowie roku zajęcia odbywały się i nadal 
się odbywają w poniedziałki. Zajęcia o charakterze plastycznym /wykonywanie ozdób 
i instalacji plastycznych  związanych z porami roku/ prowadziły i prowadzą 
Magdalena Napierała oraz Lidia Kaźmierczak. 

II. Pozaszkolne zajęcia dopołudniowe, dla klas i grup szkolnych, 
realizowane na zamówienie nauczycieli i wychowawców. Ilość  ich uczestników 
przekroczyła ponad dwukrotnie liczbę zakładaną w projekcie. W założeniach Projektu 
przewidziano udział 700 uczestników, w tym z Gminy Czarnków 400, a w 
rzeczywistości było ich odpowiednio 1800 i 800. Wzrosła też ilość pośrednich 
beneficjentów zajęć, czyli nauczycieli , opiekunów /rodziców/. Założono, że będzie ich 
60, a było 191, w tym z Gminy Czarnków 109 osób dorosłych. 

Zajęcia realizowane w ramach Projektu „W poszukiwaniu dobrych zasad, czyli 
wędrowanie i szukanie w domu, lesie, na polanie” podzielone zostały ze względu na 
wiek odbiorców na dwa rodzaje: 

A/ „Może dobrze, może źle” – zajęcia warsztatowe dla dzieci młodszych /klasy 
0-III/prowadzone były symultanicznie w  grupach zadaniowych, w kilku miejscach 
jednocześnie, w domu, w lesie na polanie i w ogrodzie. Tak, by dzieci zrozumiały, że 
zasady obowiązują wszędzie, a przepisy można nieraz zmieniać i że warto zadawać 
sobie pytanie ”czy robię dobrze czy źle”. Wędrując po lesie i szukając  ukrytych 
wskazówek /zafoliowane teksty i historyjki obrazkowe/, wykonując zadania 
plastyczne, obserwując  zmiany w przyrodzie, przygotowując  samodzielnie  zdrowe 
surówki, rozwiązując zadania ćwiczące pamięć i koncentrację – dzieci zapoznały się z 
podstawowymi zasadami jakimi powinien kierować się w życiu każdy człowiek, bez 
względu na wiek , rasę i miejsce zamieszkania. Takimi zasadami jak okazywanie 
należnego otoczeniu szacunku, ponoszenie pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje 
i postępowanie, zasadą uprzejmości, a także ustawicznego kształcenia się. 
Zapoznawanie się z formami i przepisami , które te zasady wspierają,  odbywało się 
niejako „przy okazji” wszystkich czynności, jakie dzieci wykonywały. Zajęcia 
stymulowały naturalną aktywność dzieci,  zaciekawiały i ćwiczyły spostrzegawczość. 
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Zmiany miejsca działań oraz zmiany instruktorów moderujących poszczególne 
zadania, symultaniczność i naprzemienność zajęć powodowała, że dzieci zdobywały 
wiedzę szybko,  bawiąc  się  i skupiając uwagę na ciągle nowych propozycjach.  Duża 
nadpobudliwość dzieci i  bardzo  słaba umiejętność koncentracji na zadaniu, to duże i 
trudne wyzwanie dla  organizatorów zajęć , któremu  w roku sprawozdawczym 
podołali.  

 
B/ Dla młodzieży starszej ze szkół podstawowych i gimnazjów przygotowano 

scenariusze podchodów edukacyjnych pod hasłem „Nauka nie poszła w las”, w 
czasie których młodzież  na 6 kilometrowych  trasach w lesie, rozwiązując  zadania 
przyrodniczo-humanistyczne, poznawała podstawowe zasady i przepisy dotyczące 
umiejętności współdziałania  w grupie. Zajęcia prowadzone w takiej formule 
odbiegały od sztywnych reguł dydaktycznych, pozwalały wzmocnić słabą u młodzieży 
kondycję fizyczną, przełamywały niechęć do podejmowania wysiłku i ogólną bierność.   

Zarówno dzieci, jak i młodzież w czasie zajęć korzystały ze wszystkich 
dostępnych pomocy dydaktycznych: ekspozycji rzeźb, wystaw ceramiki w 
plenerze, instalacji plastycznych związanych z porami roku, wszystkich 
elementów wystroju domu, naczyń, komputerów, aparatów fotograficznych, 
drukarki,  materiałów plastycznych i biurowych. Korzystając ponadto z 
posiłku. Wszystko to stwarzało i stwarza niepowtarzalną atmosferę prostoty i ciepła 
oraz wyzwala pozytywne emocje i  zachowania. 

 
Rok 2010 był rokiem wielu nowych, dodatkowych działań, nie przewidzianych  w 

opisywanym Projekcie, ale doskonale mieszczących się w jego założeniach. 
Pod hasłem „BEZ BARIER” zorganizowano i przeprowadzono spotkanie z 

członkiniami „SHOM” - Stowarzyszenia  Małżonek Ambasadorów rezydujących w 
Polsce. Przedstawicielki 22 państw z całego świata złożyły wizytę w siedzibie 
Starostwa Powiatowego, uczestniczyły  w spotkaniach z przedstawicielami 
samorządów Gminy, Miasta i Powiatu, Gimnazjum w Gębicach oraz w Fundacji 
„Gębiczyn”. Panie zapoznały się z działalnością Fundacji oraz bazą do prowadzenia 
zajęć. Spotkały się z dziećmi, które  uczestniczyły w zajęciach językowych i które 
pochwaliły się swoimi umiejętnościami, a także z grupą przedszkolaków z Brzeźna, 
które przygotowały wzruszającą interpretację taneczną  melodyjnej piosenki 
francuskiej.  Panie uczestniczyły w lunchu na świeżym powietrzu, a w „Kręgu 
Europejskim” próbowały swojskich wypieków, przygotowanych przez rodziców dzieci 
uczestniczących w zajęciach i spotkaniu. 
Małżonki Ambasadorów, wśród których były również dwie Panie Ambasador, 
asystowały przy uroczystym otwarciu pieca do wypalania ceramiki, 
wyremontowanego dzięki ich wsparciu finansowemu. Na ozdobnej,  wypalonej płytce 
z gliny, jeszcze gorącej, złożyły swoje podpisy, a nieporadne prace dziecięce bardzo 
pochwaliły. Na zakończenie przyjęły od dzieci upominki  zaprojektowane i wykonane 
z prostych wiejskich materiałów: wikliny, juty, kamieni i koralików z chleba, przez 
dzieci, rodziców i pracowników Fundacji. Wizyta przygotowana została przez 
Fundację „Gębiczyn”  w partnerstwie z Protokołem Dyplomatycznym MSZ, 
samorządami Gminy Czarnków i miasta Czarnkowa  oraz  ze  Starostwem 
Powiatowym i Policją. Zrzeszone w SHOM panie złożyły organizatorom podziękowanie  
oraz deklaracje udzielania dalszej pomocy w realizacji wybranych projektów. Złożyły 
także obietnicę udzielenia organizacji wsparcia rzeczowego w postaci materiałów na 
zmianę pokrycia dachowego budynku, od 14 lat udostępnianego Fundacji 
nieodpłatnie, w którym prowadzone są zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży 
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(łącznie to już ponad 20 tysięcy osób) i który od początku istnienia organizacji jest 
jej siedzibą.   
Wizyta Małżonek Ambasadorów była pierwszą tego typu studyjną  wizytą Pań w 
organizacji pozarządowej.  

W roku sprawozdawczym miały miejsce również spotkania grup osób dorosłych. 
Goście z Niemiec i Holandii, w tym także nauczyciele i wychowawcy z przedszkoli 
niemieckich, poprzez uczestnictwo w zajęciach pokazowych zorganizowanych dla 
dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Czarnkowie, zapoznali się z działaniami 
Fundacji. 

 
 W związku z wyborem Fundacji  przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, na 

Organizatora Lokalnego I Festiwalu Filmów Młodego Widza „Wędrujące ALE 
KINO” w dniach 6 - 8 września br. dzieci i młodzież miały okazję obejrzeć  8 
wartościowych filmów  oraz kilkanaście kreskówek z głębokim edukacyjnym 
przesłaniem. Filmy  produkcji niemieckiej, austriacko -litewskiej, meksykańskiej, 
norweskiej, holenderskiej i polskiej przewidziane dla różnych grup wiekowych  były 
oceniane przez Dziecięce Jury /zasiedli w nim uczniowie ze szkół podstawowych w 
Połajewie, Hucie, Czarnkowie, Kuźnicy Czarnkowskiej oraz Gimnazjum w Gebicach/, 
a także przez widzów, którzy głosowali na najciekawszy  ich zdaniem film. Statuetka 
„Wędrujące Koziołeczki” pojechała tym razem do Niemiec. Mający dużą renomę 
międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO  po raz pierwszy w wersji 
wyjazdowej  zawitał do tych, którzy ambitnego kina nie oglądają. Dzięki współpracy z 
Dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy i Miasta Czarnkowa , 
władzami samorządowymi i dyrekcją MCK w Czarnkowie, wybrane filmy obejrzało 
1270 uczniów, 116 opiekunów i zaproszonych gości /z Gminy Czarnków 370 uczniów 
i 60 opiekunów/, a 30 uczestniczyło w warsztatach animacji prowadzonych przez 
profesjonalistów. Młodzież z Czarnkowa i Gębic  po raz pierwszy zetknęła się z 
animacją i montażem, tworząc dwa  dowcipne filmiki o przesłaniu ekologicznym. 
Filmy zostały pokazane na Gali Festiwalu. Warto podkreślić edukacyjno- 
wychowawczy charakter Festiwalu i humanistyczną wymowę prezentowanych filmów, 
pokazujących trudną prawdę o życiu, piętnujących przemoc, używki i brak miłości. 
Na ogłoszony przez Centrum Sztuki Dziecka konkurs na najlepiej napisaną recenzję 
obejrzanego filmu młodzież nadesłała na adres Fundacji 25 prac, z których 
nagrodzono dwie autorstwa ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej nr.1 w Czarnkowie 
oraz uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej  w Hucie. W nagrodę uczniowie 
wyjechali wraz z opiekunami na 7-dniowy Festiwal Filmowy do Poznania, gdzie 
uczestniczyli  w pracach Jury Dziecięcego.  Festiwal został spopularyzowany w 
lokalnej prasie i telewizji oraz poprzez ulotki i plakaty. Nauczyciele opiekunowie grup 
szkolnych otrzymali Poradniki metodyczne na temat edukacji filmowej dzieci i 
młodzieży. Organizacja Festiwalu  została pozytywnie oceniona, a Fundacja 
otrzymała zapewnienie, że Festiwal wejdzie na stałe do kalendarza imprez   w 
Czarnkowie i wybranej wsi. 

Dodatkowym przedsięwzięciem organizowanym przez Fundację stał się udział  w 
Targach Przedsiębiorczości Społecznej, na zaproszenie TVP Poznań i Fundacji 
„BARKA”. 
Przygotowana ekspozycja „strachów polskich” oraz rzeźb aniołów wiejskich  zdobiła 
cafeterię samorządową i stoisko Fundacji, miejsca, w których spotykali się uczestnicy 
Targów i konferencji i gdzie uczestnicy stałych zajęć  malowali prace z gliny 
wykonane przez dzieci w czasie wcześniejszych zajęć  dopołudniowych. Dzieci 
spotkały się z Marszałkiem Województwa, który napisał im dedykację na glinianej 
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płytce, a TVP zaprezentowała film pt. „Ekonomia społeczna po wielkopolsku”, 
kręcony, między innymi,  w czasie zajęć z dziećmi w Gębiczyńskim Gnieździe. 

Obok wymienionych już wyżej partnerów, samorządów Gminy Czarnków, Miasta 
Czarnkowa i Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego  oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia ”Nasze Jędrzejewo”, 
Protokołu Dyplomatycznego RP i Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie –  
Fundacja współpracowała ściśle z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Uzależnień /w tym udzieliła pomocy w przygotowaniu i realizacji 
konkursu na fotoreportaż dla młodzieży szkolnej pod hasłem „TRZEŹWY UMYSŁ”/ 
oraz Stowarzyszeniem Diabetyków z Czarnkowa udostępniając miejsce na pikniki 
edukacyjno- relaksacyjne dla 120 członków Stowarzyszenia. 

Ponadto pracownicy i wolontariusze Fundacji uczestniczyli czynnie w wielu 
konferencjach, spotkaniach i panelach dotyczących rozwiązywania problemów 
społeczno-kulturalnych w regionie czarnkowsko-trzcianeckim, w tym w panelu na 
temat potencjałów i deficytów kultury powiatowej, zorganizowanym przez 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Fundację Kultury Polskiej. W ramach pomocy 
instruktorsko-metodycznej autorka scenariuszy i moderatorka zajęć w Fundacji, 
prowadziła nieodpłatne zajęcia warsztatowe z recytatorami i teatrami w szkołach oraz 
Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie. Zrealizowany z młodzieżą licealną spektakl 
„Takie coś, czyli proste uczucie podziwu…” zdobył I nagrodę na ogólnopolskim 
przeglądzie teatralnym MELPOMENA w Środzie Wlkp. 

 
Podsumowując, Fundacja w roku 2010 realizowała zadania wyłącznie dzięki 

Nagrodzie Głównej w Konkursie „Proekologiczne i prokulturowe  działania na rzecz 
obszarów wiejskich” /otrzymała ją od Marszałka Wielkopolski w roku 2009/ oraz 
dzięki dotacji na Projekt „W poszukiwaniu dobrych zasad…”, uzyskanej w Konkursie 
rozpisanym przez Samorząd Gminy Czarnków na pozaszkolną działalność 
edukacyjno-kulturalną, a także darowiźnie Polpharmy S.A. Stargard. Tak więc w roku 
sprawozdawczym Fundacja – mimo braku innych źródeł finansowania /organizacja 
nie otrzymała żadnej znaczącej dotacji, także z Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa 
Kultury/ – zrealizowała wszystkie zamierzenia planowane oraz dodatkowe, a  
działaniami objęła łącznie 3199 beneficjentów, w tym z Gminy Czarnków 1231. 

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 Nie została uruchomiona. 

 

4. UCHWAŁY 
     ZGROMADZENIA FUNDATORÓW-ZAŁOŻYCIELI 
     ORAZ ZARZĄDU  

W roku sprawozdawczym Zgromadzenie Fundatorów-Założycieli podjęło uchwały o 
rozpoczęciu działalności Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie, a także o 
przedłużeniu umowy nieodpłatnego użyczenia Fundacji (dla potrzeb realizacji jej celów 
statutowych) nieruchomości – budynku mieszkalnego, stanowiącego siedzibę Fundacji.  
 

5. PRZYCHODY FUNDACJI 
 
 *darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych   -   37.678,39 
 *wpływy z tytułu dopłat do gruntów (ARiMR)    -     1.646,80 
 *dofinansowanie z POKL na realizację zadania partnerskiego   
              Projektu pn. „Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie   
   Czarnkowsko-Trzcianeckim      -     7.325,oo 
 *dotacje na zadania zlecone przez: 
  – Marszałka Województwa Wielkopolskiego –  na pierwsze 
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       wyposażenie CIS w Gębiczynie     - 179.890,oo 
  – Samorząd Gminy Czarnków – na działalność CIS  -   10.000,oo 
  – Samorząd Miasta Czarnków – na działalność CIS  -   10.000,oo 
  – Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie – na zasiłki 
      integracyjne dla 28 uczestników CIS   -   36.943,41 
  – Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie – refundacja 
      kosztów zatrudnienia pracowników CIS w ramach  -   10.563,72 
      robót publicznych 
  – Samorząd Gminy Czarnków – na realizację projektu 
      edukacyjno-kulturalnego i wychowawczego   -     7.000,oo 
                     301.047,32 
6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA: 

 
 * realizację celów statutowych Fundacji                           - 280.250,5o
 * wydatki administracyjne                                                 -   11.138,41 
                                                                                              291.388,91 
 
7. DANE  O: 
 
  a/  LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI 
  * na umowę o pracę  - 3 + 2 /1/8 etatu/ 
  * na umowę-zlecenie  - 8 
  * wolontariuszy  - 2 
 b/  ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ FUNDACJĘ (brutto). 
  * wynagrodzenia  - 40.736,36 
  * nagrody   - 0,oo 
 * premie   - 0,oo 

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

*     - 0,oo  
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. 
*   -  23.560,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. 
* W roku sprawozdawczym decyzją Ministra Skarbu Agencja Nieruchomości Rolnych 

przekazała Fundacji aktem notarialnym w darowiźnie 26 ha gruntów, które 
stanowią bazę dla trzech warsztatów, w których prowadzona jest reintegracja 
zawodowa uczestników CIS w Gębiczynie.  

 i/ POZOSTAŁE NABYTE ŚRODKI TRWAŁE 
* W roku sprawozdawczym ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Fundacja zakupiła pierwsze wyposażenie, wymienione w pkt. 2 sprawozdania,  
dla czterech warsztatów: remontowo-budowlanego, usług leśnych i 
wikliniarstwa, ogrodniczego i architektury zieleni oraz gastronomicznego. 
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 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 „W poszukiwaniu dobrych zasad” kwotą 7.000,oo zł., 
natomiast Marszałek Województwa Wielkopolskiego zlecił zakup pierwszego wyposażenia 
Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie. 

 
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 związku z uczestnictwem w dwuletnim partnerskim projekcie „Centrum Ekonomii 

Społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim”, finansowanym ze środków EFS (POKL 
7.2.2), w którym Fundacja „Gębiczyn” samodzielnie realizuje jedno zadanie, a w kilku innych 
jest współrealizatorem, a także w związku realizacją własnego projektu pn. „Uruchomienie i 
prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie”, Fundacja była i jest 
monitorowana i kontrolowana przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz Departament 
Ochrony zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego.  

 
 

 
 

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

                                                                                               prezes 
 
 
 
 
W załączeniu: 

1. Wykaz nieodpłatnych zajęć pozaszkolnych realizowanych w roku 2010 przez 
Fundację „Gębiczyn” w ramach projektu „W poszukiwaniu dobrych zasad”. 

2. Kserokopie materiałów prasowych. 
3. Gazeta „O!Płotki!” – wydanie promujące Ekonomię Społeczną. 
4. Folder z dokumentacją fotograficzną /CD/. 

 

 


