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S P R A W O Z D A N I E  
z działalności Fundacji za rok 2011 

 

 

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 2011 spośród czterech przyjętych w statucie Fundacji celów, aktywnie 

realizowano dwa: 

a)udzielanie pomocy w organizacji nowych miejsc pracy, w tym dla osób   

niepełnosprawnych  

oraz  

b)utworzenie oraz prowadzenie ośrodka rewitalizacji i dokształcania dzieci i 

młodzieży wiejskiej. 

W roku 2011 nie realizowano celu statutowego, zapisanego jako pomoc w 

finansowaniu kosztów rehabilitacji i hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

ponieważ na udostępnianym przez Fundację niepełnosprawnemu chłopcu koncie 

bankowym nie udało się zgromadzić środków finansowych wystarczających na 

pokrycie kosztów choćby jednego turnusu rehabilitacyjnego odbywanego dotąd w 

ośrodku AGAWA. 

Niezmiennie absorbującymi natomiast, ale też i satysfakcjonującymi, głównie ze 

względu na spore osiągnięcia, były dwa pozostałe z wymienionych wcześniej celów. 

Ad.a). W realizacji pierwszego, dotyczącego udzielania pomocy w organizacji 

nowych miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych, najważniejszymi 

działaniami były organizacja i prowadzenie uruchomionego w Gębiczynie i 

prowadzonego przez Fundację Centrum Integracji Społecznej na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Zakładane cele podjętego i realizowanego do chwili obecnej przez Fundację 

zadania pn. „Prowadzenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie” 

zostały osiągnięte. A celem działalności CIS w Gębiczynie w roku 2011 było objęcie 

reintegracją społeczną i zawodową 28 osób (po 14 z terenu Gminy oraz Miasta 

Czarnków) zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie długotrwale 

bezrobotnych, poprzez warsztaty zawodowe, zajęcia edukacji ogólnej, a także 

udzielenie im wsparcia psychologicznego, socjalnego oraz doradztwa zawodowego. 

       Osiągnięciu tak opisanego celu głównego sprzyjało sformułowanie i realizacja 

celów szczegółowych, takich m.in. jak: 

 reintegracja społeczna, tj. działania ukierunkowane na odbudowanie i 

podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, a także 

zdolności pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, 

  reintegracja zawodowa, której celem było i jest odbudowanie i podtrzymanie 

zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, 

 kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie 

pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu 

społecznemu, w tym uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania 

posiadanymi środkami pieniężnymi oraz nauka planowania życia i zaspokajania 

pojawiających się potrzeb własnym staraniem, 

  uzupełnienie edukacji ogólnej, 

 przygotowanie do korzystania z technologii informatycznych, 

 nabywanie nowych umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, 

przekwalifikowanie lub  podwyższanie posiadanych już kwalifikacji zawodowych, 

 pomoc w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia lub uruchomieniu własnej 

działalności gospodarczej, 

 przygotowanie do tworzenia spółdzielni socjalnych lub współuczestnictwa w nich 

(zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych). 

Wszystkim tym celom podporządkowano program działalności CIS, który z 

intensywnością uzależnioną od posiadanych środków był konsekwentnie realizowany. 

Zgodnie z przyjętymi i przedłożonymi w ofercie założeniami postawione przed 

Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie zadania realizowane były w dwóch 

podstawowych modułach: 

a) Szkolenia z zakresu edukacji ogólnej, w tym poradnictwo psychologiczne, socjalne 

i zawodowe /reintegracja społeczna/. 

b) Zajęcia warsztatowe z zakresu edukacji zawodowej /reintegracja zawodowa/                                                                    
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Zajęcia szkoleniowe i warsztaty odbywały się codziennie z podziałem na: 

reintegrację zawodową (prace warsztatowe) - 4 dni w tygodniu w wymiarze 6 godzin 

oraz reintegrację społeczną (edukacja ogólna oraz poradnictwo) - 1 dzień w 

tygodniu, 8 godzin. 

Rekrutacją uczestników Centrum Integracji Społecznej (mogły to być wyłącznie 

osoby spełniające kryteria określone w art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 

rok 2003, nr 122, poz. 1143 z późn. zmianami), zajmowały się Ośrodki Pomocy 

Społecznej, Gminny oraz Miejski w Czarnkowie. W jednym przypadku uczestnika 

skierował PUP w Czarnkowie. 

Sprawdziły się w pełni założenia dotyczące wyboru rodzaju warsztatów 

zawodowych (remontowo-budowlany, gastronomiczny, usług leśnych i wikliniarstwa, 

a także ogrodniczy i architektury i pielęgnacji zieleni)  oraz doboru wiodących 

dziedzin w edukacji ogólnej, w której przedsiębiorczość, trening pamięci, uwagi, 

koncentracji oraz czytania ze zrozumieniem i aktywne metody poszukiwania pracy z 

elementami etyki okazały w opinii uczestników dziedzinami interesującymi i 

przydatnymi. Nadspodziewanie dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z 

obsługi komputera, ze szczególnym zwróceniem w nich uwagi na umiejętność 

poszukiwania informacji. 

Nie udało się natomiast powołać profesjonalnie działających grup wsparcia dla 

osób z problemem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, 

jak i współuzależnienia. Główną przyczyną był brak środków finansowych. 

Całość zadania zrealizowano poprzez następujące, przyjęte w harmonogramie i 

uaktualniane działania: 

 

1. Budowanie partnerstwa z podmiotami  zainteresowanymi tworzeniem CIS i 

pomocnymi w jego rozwoju i skutecznym funkcjonowaniu. 

/Od  I. 2011, przez cały rok./ 

Obok działań w ramach partnerstwa już istniejącego, obejmującego samorządy 

powiatu, miasta i gminy Czarnków, a także organizacje pozarządowe, instytucje i 

przedsiębiorstwa, Fundacja zainicjowała współpracę i odegrała istotną rolę w 

przygotowaniu i podpisaniu porozumienia z Lasami Państwowymi, na naszym 

terenie reprezentowanymi przez Nadleśnictwo Sarbia. W tym celu prezes Fundacji 

nawiązał kontakt i odbył 5 indywidualnych spotkań z Nadleśniczym Maciejem 

Strawą. W ostatnim z nich uczestniczył Wójt Gminy Czarnków, co pozwoliło 

podjąć ustalenia dotyczące treści zawartego już z Lasami Państwowymi 

porozumienia.  

Poszukiwaniu możliwości stałego zatrudnienia uczestników CIS poświęcone były 4 

inne spotkania. Prezes Fundacji odbył je m.in. z prezesem firmy STEICO (kolejne, 

z udziałem Wójta Gminy Czarnków zaplanowano wiosną 2012 r.), a także z 

działem kadr firmy VOX, reprezentowanym przez p. Krystynę Naderzę. 

2. Adaptacja pomieszczeń. 

/Przez cały rok./ 

Adaptacja obejmowała kontynuację remontu i przystosowania dla potrzeb CIS 

pomieszczeń w budynku gospodarczym, stanowiącym własność Fundacji, 

przekazanym CIS-owi w nieodpłatne użytkowanie. Budynek położony jest w 

bezpośrednim sąsiedztwie 26 ha gruntów (las, łąki, stare plantacje wikliny), także 

już stanowiących własność Fundacji i udostępnionych Centrum dla celów 

reintegracyjnych. Stanowią one zaplecze dla warsztatów  usług leśnych i 

wikliniarstwa oraz ogrodniczego i architektury zieleni, a w perspektywie także 

warsztatu gastronomicznego. 

3. Nabór i szkolenie kadry                         

/I-II. i IX-X. 2011/ 

Ze względu na ograniczone środki finansowe, głównie z powodu nie przyznania 

ich przez WUP z PO KL, nabór kadry ograniczono do niezbędnego minimum. Nie 

powstały planowane dwa kolejne warsztaty, stąd nie zatrudniono i nie 

przeszkolono dwóch kolejnych instruktorów. Nastąpiły natomiast zmiany w 

zatrudnieniu dotychczasowych: w miejsce chorującego instruktora warsztatu 
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remontowo-budowlanego, zatrudniono nowego, posiadającego dodatkowo 

kwalifikacje ciesielskie. 

4. Dopracowywanie programu reintegracji społecznej i zawodowej oraz 

harmonogramu zajęć. 

/Przez cały rok – w trybie ciągłym./ 

W realizację i udoskonalanie programów zajęć oraz uaktualnianie przyjętego 

harmonogramu szkoleń zaangażowani byli wszyscy pracownicy, przede wszystkim 

instruktorzy warsztatów i nauczyciele. Oni też, wspólnie z kierownictwem, 

opracowywali, uzgadniali i zatwierdzali harmonogram zajęć. 

5. Nabór uczestników do CIS, przeprowadzenie badań lekarskich, sanepidowskich i 

szkoleń BHP dla uczestników i pracowników. 

/Przez cały rok – w trybie ciągłym./ 

Rekrutacja uczestników CIS miała charakter ciągły i przebiegała według 

ustalonego porządku: 

 pracownicy GOPS-u i MOPS-u w Czarnkowie przeprowadzali wywiady 

środowiskowe,  wydawali opinię czy kandydat spełnia kryteria ustawy o 

zatrudnieniu socjalnym, a następnie kierowali uczestnika do CIS 

 decyzję o przyjęciu do Centrum podejmował kierownik po przeprowadzeniu 

przez pracownika socjalnego CIS wywiadu i zasięgnięciu opinii doradcy 

zawodowego nt. predyspozycji zawodowych (na podstawie wywiadu 

zawodowego). 

 przyjęcia uczestników do CIS - podpisanie indywidualnego programu 

zatrudnienia socjalnego  

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym pierwszy miesiąc uczestnictwa był 

miesiącem próbnym, po którym na wniosek kierownika CIS, GOPS lub MOPS 

wydawał kwalifikację na kolejne 11 miesięcy. 

6. Przeprowadzenie badań lekarskich, sanepidowskich i szkoleń BHP dla uczestników  

i pracowników.  

/Przez cały rok – w trybie ciągłym./ 

Badania lekarskie wszystkich kierowanych do Centrum uczestników 

przeprowadzane były w Poradni Medycyny Rodzinnej „MEDICUS”, a uczestników 

warsztatu remontowo-budowlanego pracujących na wysokości oraz z pozostałych 

warsztatów posługujących się elektronarzędziami i innymi urządzeniami 

mechanicznymi, w gabinetach  przewidzianych ustawą specjalistów: neurologa, 

okulisty i laryngologa. 

7. Prowadzenie szkoleń. 

/Przez cały rok – w trybie ciągłym./ 

Szkolenie uczestników w sferze edukacji ogólnej realizowane było  w ciągu 12 

miesięcy,  raz w tygodniu, w ciągu 6-godzinnych zajęć prowadzonych w wymiarze 

2 godzin w każdym z wymienionych niżej zakresów: 

 przedsiębiorczość 

 trening pamięci, uwagi i kreatywności oraz czytania ze zrozumieniem 

 aktywne metody poszukiwania pracy z elementami etyki 

 obsługa komputera. 

Szkolenie uczestników w zakresie edukacji zawodowej odbywało się w ciągu 4 dni 

w tygodniu po 6 godz. dziennie: 

 Warsztat remontowo-budowlany - 2 grupy, łącznie 11 os. Cykl przyuczenia 

zawodowego trwał 12 m-cy.  

 Warsztat gastronomiczny  - 1 grupa x 5 osób. Cykl przyuczenia zawodowego 

trwał 12 m-cy.  

 Warsztat usług leśnych i wikliniarstwa  - 1 grupa x 6 osób. Cykl przyuczenia 

zawodowego trwał 12 m-cy.  

 Warsztat ogrodniczy i architekt. zieleni - 1 grupa x 7 osób. Cykl przyuczenia 

zawodowego trwał 12 m-cy. 

8.  Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego i socjalnego, 

prowadzenie grup wsparcia. 

/Przez cały rok – w trybie ciągłym./ 
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Szeroko rozumiane poradnictwo, psychologiczne,  zawodowe czy socjalne, 

prowadzono praktycznie w trakcie każdych zajęć realizowanych w Centrum. 

Każdemu z podejmowanych w nich tematowi towarzyszyły działania motywujące 

uczestników do korzystania z dostępnych źródeł informacji, ale też i wiedzy oraz 

doświadczenia zatrudnionych w Centrum specjalistów, w szczególności 

psychologa, doradcy zawodowego oraz instruktora kształcenia pamięci, uwagi i 

koncentracji. 

9.  Prowadzenie grup wsparcia 

/Przez cały rok – w trybie ciągłym./ 

Ze względu na brak środków finansowych grup wsparcia w formie 

zorganizowanej, z prowadzącymi je profesjonalistami, nie prowadzono. W 

indywidualnych przypadkach funkcję te spełniały częstsze kontakty z 

psychologiem, pracownikiem socjalnym, a w szczególnie trudnych przypadkach z 

kierownikiem CIS. 

10. Organizacja praktyk zawodowych. 

/Przez cały okres funkcjonowania CIS/ 

Praktyk poza Centrum w okresie sprawozdawczym nie organizowano. Uczestnicy 

odbywali je w Centrum, a także realizując zadania zlecone głównie przez Gminę 

Czarnków, a w kilku przypadkach przez Gminę Miasta Czarnków. 

11.  Wydawanie posiłków 

/Przez cały okres funkcjonowania CIS/ 

Posiłki przygotowywane były przez funkcjonujący w Centrum warsztat 

gastronomiczny. W okresie pierwszych czterech miesięcy przygotowywane były w 

pomieszczeniach kuchennych Sali Wiejskiej w Romanowie Górnym, później, do 

chwili obecnej, w Sali Wiejskiej w Hucie. Przewożone były do siedziby Centrum 

samochodem dostawczym w specjalnych termosach i wydawane w naczyniach 

jednorazowych. 

12.  Promocja działalności Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie. 

/Przez cały okres funkcjonowania CIS/ 

Promocję działalności CIS w Gębiczynie prowadzono w różnych formach, poprzez 

materiały prasowe, audycje radiowe i telewizyjne, a także liczne wizyty studyjne, 

których uczestnikami byli najczęściej samorządowcy i działacze społeczni innych 

regionów, zainteresowani problematyką ekonomii społecznej 

13.  Prowadzenie obsługi administracyjnej uczestników. 

/Przez cały okres funkcjonowania CIS/ 

Zgodnie z potrzebami i wymogami Ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz innymi 

obowiązującymi organizacje pozarządowe przepisami. 

 

Ad.b). Ku zadowoleniu organizatorów działań Fundacji, zaskakująco wzrasta 

zainteresowanie środowiska zajęciami edukacyjnymi, mniej nieco popołudniowymi, 

dla uczestników stałych, zdecydowanie natomiast bardziej dopołudniowymi, 

adresowanymi do klas i grup szkolnych, realizowanymi na zamówienie dyrekcji szkół, 

nauczycieli i wychowawców. Niezmiennie więc do czwartego w kolejności celu 

statutowego, tj. rewitalizacji i dokształcania dzieci i młodzieży, głównie środowisk 

wiejskich, na którym dotąd działalność statutowa Fundacji koncentrowała się, zarząd 

i organizatorzy działań Fundacji przywiązują wielką wagę. 

Wzorem lat ubiegłych (od początku istnienia Fundacji cel ten realizowany był w 

formie kontynuacji długofalowego, rozłożonego na lata programu edukacyjno-

kulturalnego „DOBRY DOM”, na który składały się przemyślane, nowatorskie projekty 

z cyklu „wywiedzione z ziemi” – w roku ubiegłym np. był to, m.in., cieszący się 

wielkim zainteresowaniem uczestników zajęć projekt „W poszukiwaniu dobrych 

zasad”) w roku sprawozdawczym Fundacja realizowała kilka zadań. Wszystkie 

stanowiły kontynuację i poszerzenie działań edukacyjno-kulturalnych adresowanych 

w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych, w tym zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Były to: 

a)  „Z dzieckiem w świat wartości” -  projekt edukacyjno-kulturalny, skierowany do 

dzieci. W 26 ponad 3-godzinnych zajęciach dopołudniowych, które odbywały się w 
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Domu – Gnieździe, a od października roku sprawozdawczego także w  „Parku – 

Cztery pory roku”, z samej tylko gminy Czarnków udział wzięło 530 dzieci oraz 57 

nauczycieli. Zajęcia realizowane były w podziale na grupy zadaniowe. W związku z 

zauważalną zmianą w zachowaniach dzieci i pogłębiającym się u nich brakiem 

umiejętności skupiania się, organizatorzy zadbali o tempo i atrakcyjność zajęć. 

Zadaniom plastycznym, gotowaniu, inscenizowaniu oraz  ćwiczeniom pamięci i uwagi 

towarzyszyło nieustanne zwracanie uwagi na podstawowe wartości niezbędne przy 

wykonywaniu poszczególnych działań. Hasła i nazwy wartości, dzieci poznawały w 

czasie zabaw edukacyjnych na świeżym powietrzu, oglądając ekspozycje rzeźb 

związanych z porami roku, szukając ukrytych w nich zagadek, a także zwiedzając 

ścieżki edukacyjne. 
Pozaszkolne zajęcia popołudniowe prowadzone były dla 20 uczestników stałych z 

Huty, Komorzewa, Gębic, Sobolewa, Paliszewa i Sarbi. Dzieci pod kierunkiem lektora 

Beaty Wasiołek realizowały wybrane scenki z „Kubusia Puchatka” w dwóch wersjach 

językowych: angielskiej i niemieckiej. Prezentacja odbyła się w obecności rodziców, 

w czerwcu, w trakcie zajęć kończących rok szkolny. Zajęcia połączone były z 

poczęstunkiem. Dzieci korzystały również z dostępnych w siedzibie komputerów, a 

także wykonywały prace plastyczne z gliny. 

b) organizacja i przeprowadzenie 2. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego 

Widza „Wędrujące Ale Kino”, a także jego uroczystej gali w MCK w Czarnkowie. 
Festiwal jest podróżną wersją MFFMW „Ale Kino”, odbywającego się od 40 lat w 

Poznaniu. Skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkających we wsiach i małych 

miasteczkach, nie mających na co dzień dostępu do udziału w wielkich imprezach i 

pokazywanych tam filmach. 
Uroczysta gala odbyła się 21 wrześnie w Sali widowiskowej MCK w Czarnkowie z udziałem dzieci i 
młodzieży oraz zaproszonych gości, dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, głównego 
organizatora, a także przedstawicieli władz samorządowych powiatu czarnkowsko-
trzcianeckiego, gm. Czarnków oraz miast Czarnkowa i Trzcianki. O bardzo dobrej ocenie, jaką 
uzyskał organizowany w Gminie Czarnków festiwal, zadecydowała przede wszystkim wysoka 
frekwencja. Filmy produkcji polskiej, australijskiej, kenijsko-niemieckiej, amerykańskiej, 
indonezyjskiej, holenderskiej, rosyjskiej, hinduskiej i francusko-włoskiej w wersjach aktorskich i 
animowanych obejrzało 1391 młodych widzów – w tym 641 z gminy Czarnków. 

c) Plener rzeźbiarski „Tańcząc z rzeźbami” 
Plener rzeźbiarski odbył się z udziałem 10 uczestników z Liceum Plastycznego im. A. 

Kenara w Zakopanem pod kierownictw. art. rzeźb. Andrzeja Mrowcy. Po raz pierwszy 

plener odbył się z udziałem uczestników Centrum Integracji Społecznej, którzy 

pomogli w obróbce drewna, wykonywali elementy mobilnych rzeźb. W efekcie 

pleneru powstało 10 rzeźb naturalnej wielkości swobodnie nawiązujących do czterech 

pór roku. Elementy mobilne pozwoliły na poruszanie się rzeźb, co wpłynęło na ich 

atrakcyjność i zwiększyło zainteresowanie dzieci i osób dorosłych uczestniczących w 

działaniach edukacyjno-kulturalnych. 

d)Uroczyste zakończenie projektu „Z dzieckiem w świat wartości”, połączone z otwarciem 
Parku Cztery Pory Roku, w tym Placu zabaw „Tańcząc z Rzeźbami” z udziałem dzieci, 
przedstawicieli samorządów  Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Gminy i Miasta  Czarnków 
oraz uczestników CIS-u. Początkowo planowane na przełom października i listopada. Ze 

względu jednak na wrześniową wizytę przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z 

wicemarszałkiem Tomaszem Bugajskim, uroczyste otwarcie „Parku – Cztery pory 

roku” odbyło się wcześniej, 30 września. 

Przedstawione powyżej działania pozwoliły osiągnąć znaczące rezultaty. Poprzez 

warsztaty edukacyjno-kulturalne w samej tylko gminie Czarnków zaktywizowano 

około 990 dzieci i młodzieży oraz blisko 160 osób dorosłych (nauczycieli i rodziców), 

a także ponad 200 osób zwiedzających stałe ekspozycje rzeźb w siedzibie Fundacji 

oraz Parku – Cztery Pory Roku. Poważnie też wzbogaciła się baza szkoleniowa. 

Powstało bowiem 10 nowoczesnych w formie rzeźb, nawiązujących wymową do 

czterech pór roku, stanowiących pomoc naukową w części humanistyczno-

ekologicznej podejmowanych przez organizatorów zadań. Dalej, na płytach CD 
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przygotowano bogatą dokumentację fotograficzną zrealizowanego projektu. Nadto, 

wszystkie grupy uczestniczące w zajęciach otrzymały nieodpłatnie płytki CD lub DVD 

z dokumentacją fotograficzną tych zajęć. 
Dodatkowo w czasie trwania projektu powstał Park Cztery Pory Roku, przestrzeń 

do działań edukacyjno-kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wraz z 

drewnianym „tipi” umożliwiającym prowadzenie zajęć w plenerze przy  gorszych 

warunkach pogodowych, częściowo zawieszoną nad łąką ścieżką edukacyjną „Co 

pełza i hasa po łąkach i lasach” zawierającą ilustrację 34 zwierząt żyjących w okolicy 

oraz ekspozycją poplenerową rzeźb i korespondujących z nią elementów drewnianych 

przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych dla dzieci. 

Warto także wspomnieć o występujących jeszcze innych rezultatach miękkich, 

niemierzalnych, takich jak:  

- poszerzenie słownictwa i kreowanie wyobraźni dzieci, poprzez zetknięcie z 

działami sztuki rzeźbiarskiej, nowoczesnymi i trudniejszymi w odbiorze od tych 

znanych, 

- polepszenie i usprawnienie współpracy ze szkołami i placówkami w związku z 

konsekwentną realizacją imprez o charakterze cyklicznym (Ale Kino, plenery) oraz 

organizacjami obywatelskimi (w tym czarnkowską inicjatywą kobiecą „DOMENA.PL”) 

- stworzenie płaszczyzny spotkań z przedstawicielami samorządów, organizacji 

pozarządowych i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (8 wizyt 

studyjnych na terenie siedziby Fundacji i w Centrum Integracji Społecznej), 

- inicjatywa i rozpoczęcie budowy oraz działań Centrum Praktyk Kulturalnych i 

Integracji Społecznej, czyli połączenie idei integracji i ekonomii społecznej, 

- wprowadzenie dzieci, młodzieży, uczestników CIS, a także grup 

międzynarodowych, w tym młodzież i seniorów Litwy, Niemiec, Holandii, Wielkiej 

Brytanii i Szwecji w działania edukacyjno-kulturalne i ekologiczne poprzez czynny 

udział w przeprowadzonych warsztatach, 

- kształtowanie postaw prospołecznych poprzez dyskretne informowanie dzieci i 

młodzieży o wadze problematyki dotyczącej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym walki z uzależnieniami. 

- popularyzacja działań gminy Czarnków na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w prasie, radiu i telewizji. 

We wszystkich zajęciach i imprezach zorganizowanych w roku 2011 udział wzięło 2912 
uczestników, w tym z gminy Czarnków 1187. 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 Nie została uruchomiona. 

 

4. UCHWAŁY 

     ZGROMADZENIA FUNDATORÓW-ZAŁOŻYCIELI 

     ORAZ ZARZĄDU  
W roku sprawozdawczym Zgromadzenie Fundatorów-Założycieli ani też zarząd uchwał nie 

podejmowały.  

 

5. PRZYCHODY FUNDACJI 
 *darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych   -    59.519.79 
 *wpływy z tytułu dopłat do gruntów (ARiMR)    -      5.956,70 
 *wpływy z tytułu usług zleconych CIS     -    64.553,19 
 *dotacje na zadania zlecone przez: 

  – Urząd Marszałkowski – na realiz. projektu edukac . - kult. -      5.000,oo 
  – Samorząd Gminy Czarnków – na realizację projektu 

      edukacyjno-kulturalnego i wychowawczego   -      9.000,oo 
  – Samorząd Gminy Czarnków – na działalność CIS  -    30.000,oo 
  – Samorząd Miasta Czarnków – na działalność CIS  -    30.000,oo 
  – Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie – na świadczenia 
      integracyjne dla uczestników CIS    -  248.648,43 
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  – Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie – refundacja 

  kosztów zatrudnienia pracowników CIS w ramach          
robót publicznych      -    20.003,54 

                      472.681,65 

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  - 97.478,20 

  * 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. 

*   -  38.419,03 

 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 64.553,19 zł. z tytułu odpłatnych świadczeń 

realizowanych na zlecenie samorządów gminy oraz miasta Czarnków, a także usług cateringowych 

zleconych przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka. 

 

 9. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI  PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄD. 
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               W roku sprawozdawczym Fundacja realizowała dwa takie zadania. Samorząd Gminy 
Czarnków wsparł realizację projektu „Z dzieckiem w świat wartości” kwotą 9.000,oo zł., a 

Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dofinansował 
projekt „Tańcząc z rzeźbami” kwotą 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 
niepodjęciem dotąd przez Fundację działalności gospodarczej zwolniona jest ona z obowiązku 
składania comiesięcznych deklaracji o wysokości dochodu. 

 

11.  INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH 

 
               Podobnie jak w roku poprzednim, 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 własnych projektów, jeden pn. "W POSZUKIWANIU DOBRYCH ZASAD" – 
dofinansowany ze środków unijnych, a drugi 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 UMWW: Departament Ochrony 
zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Departament Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.  

 

 

 

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

                                                                                        Stefan WAWRZYNIAK 
                                                                                               prezes 

 

 
 

 

W załączeniu: 
1. Wykaz zajęć i działań edukacyjno-kulturalnych zrealizowanych przez Fundację 

„Gębiczyn” w roku 2011”. 

2. Kserokopie materiałów prasowych. 
3. Płyta CD z dokumentacją fotograficzną. 

 


