Sprawozdanie
z działalności za rok 2009
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku
(Dz.U. Nr 50 poz.529)
1. Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno -Kulturalno-Turystyczne „Szansa” z siedzibą w
Grzybowie 32, 62-300 Września, uzyskało w dniu 22 sierpnia 2005 roku wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000239659, natomiast status organizacji pożytku
publicznego uzyskało 22 listopada 2007 roku.
Stowarzyszenie posiada REGON 300108120 i NIP 789 165 1486.W dniu 3 września
2007 r. zostało wpisane do wykazu (Ministra Sprawiedliwości) instytucji, organizacji
społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art.47, 49 i 57a Kodeksu Karnego,
którym przysługują nawiązki lub świadczenia pieniężne.
Dane członków Zarządu:
Prezes – Wanda Eugenia Iglewska,
Wiceprezes – Jolanta Kosmala,
Skarbnik – Sławomir Radziewicz,
Członek Zarządu – Joanna Stanisławska,
Członek Zarządu – Natalia Błaszczyk,
W trosce o równe szanse edukacji oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację
życiową mieszkańców małych wsi, działalność stowarzyszenia skierowana jest na rzecz
mieszkańców wsi.
Celem działania stowarzyszenia jest:
- wspieranie wszechstronnego
i zrównoważonego
rozwoju: społecznego,
gospodarczego, kulturalnego, a w szczególności utrwalanie tradycji wsi,
- integracja mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
lokalnym i Euroregionie,
- promowanie zdrowego stylu życia.
Zakres działalności statutowej:
a) działalność statutowa nieodpłatna
 przedszkola,
 szkolnictwo gimnazjalne,
 szkolnictwo podstawowe,
 działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
 pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania,
 działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 działalność turystyczna, pozostała,
 działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
b) działalność statutowa odpłatna
 przedszkola,
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kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
działalność turystyczna, pozostała,
działalność związana ze sportem, pozostała,
działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
działalność rekreacyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana,
działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. W roku 2009 działania stowarzyszenia skupione były wokół zadań statutowych w
następujących dziedzinach:
 edukacja i wychowanie ,
 upowszechnianie kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego,
 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 promowanie zdrowego stylu życia.
I.

Edukacja i wychowanie:

Od stycznia do czerwca kontynuowano realizację projektu związanego z
bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Warsztaty, konkursy, zdobycie karty rowerowej
i motorowerowej, nauka udzielania pierwszej pomocy- to efekty realizacji tego
przedsięwzięcia. Beneficjentami, oprócz dzieci i młodzieży, byli również dorośli.
W okresie kwiecień–czerwiec realizowano zadanie mające na celu upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Unii Europejskiej. Przeprowadzone
prelekcje i warsztaty umożliwiły beneficjentom przygotowanie się do konkursów.
Młodzież gimnazjalna wzięła udział w konkursie wiedzy o UE, klasy IV-VI na
najciekawszą prezentację wybranego państwa, a klasy I-III w konkursie plastycznym
pod hasłem „Symbole Unii Europejskiej”.
Od października do grudnia, stowarzyszenie realizowało projekt, którego działania
ujęte są w trzy bloki tematyczne: Blok artystyczny (taniec, śpiew, teatr, sztuka,
plastyka); blok zajęć sportowo-rekreacyjnych i wycieczki turystyczno- krajoznawcze;
blok zajęć świetlicowych. Zadanie będzie kontynuowane do czerwca 2010 roku.
Na przełomie listopada i grudnia stowarzyszenie uczestniczyło w projekcie
prowadzonym przez Federację Inicjatyw Oświatowych, dzięki któremu członkowie
stowarzyszenia brali udział w kursie „Podstawy obsługi komputera i korzystania z
Internetu”.
W projektach o charakterze edukacyjnym uczestniczyło około 450 osób.
II.

Upowszechnianie kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

W tej sferze działalności realizowane były dwa projekty. Dla dorosłych – wycieczka śladami Mickiewicza i Słowackiego w Wielkopolsce, wyjazdy do kina, opery,
operetki, teatru.
Kolejny projekt umożliwił dzieciom i młodzieży kultywowanie tradycji i
zwyczajów świątecznych związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Nowego
Roku.
Działaniami objęto łącznie około 500 osób.
III.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
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W ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży podjęte
działania ściśle łączą się ze zadaniami z zakresu edukacji i wychowania. W okresie
sprawozdawczym kontynuowano działania podjęte w roku 2008, a od października
rozpoczęto realizację kolejnego działania, które zakończy się w czerwcu 2010 r.
W grudniu, stowarzyszenie pozyskało grant do realizacji w roku 2010, tym razem
beneficjentami będą dzieci w wieku 3 – 5 lat mieszkające na terenach wiejskich.

IV.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

31 marca zakończono realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Warsztaty z doskonalenia umiejętności społecznych, doradztwa
zawodowego, wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy przygotowały młodych
ludzi do startu w dorosłe życie.
Tym projektem objętych było 40 osób w wieku 15 – 25 lat.
Dla osób powyżej 55 roku życia realizowany był projekt, którego celem była
aktywizacja osób starszych poprzez włączanie w działania na rzecz środowiska
lokalnego. Beneficjenci tego zadania uczestniczyli w festynie sportowo-rekreacyjnym
wspólnie z dziećmi i młodzieżą Zespołu Szkół Społecznych, dla którego
stowarzyszenie jest organem prowadzącym, okolicznościowym spotkaniu z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Ponadto brali udział w warsztatach z
komunikacji społecznej, dzięki którym nauczyli się między innymi jak radzić sobie ze
stresem,
kontrolować
swoje
emocje,
rozwiązywać
konflikty.
Z tych działań skorzystało 120 osób.
V.

Promowanie zdrowego stylu życia.

W ramach promowania zdrowego stylu życia, dzieci i młodzież (członkowie kółek
tanecznych) uczestniczyli w wakacyjnym obozie szkoleniowo wypoczynkowym w
Sudetach.
Dorośli skorzystali z turnieju na kręgielni i zajęć pilates.
Stowarzyszenie, jako organ prowadzący Zespół Szkół, skorzystał z rządowego
programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w klasach I-III, zakupując pomoce dydaktyczne do miejsca
zabaw w szkole.
Z działań przedstawionych powyżej skorzystało 120 osób.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisane do rejestru
przedsiębiorców w KRS.
4. W roku 2009 Zarząd odbył 3 posiedzenia, w dniach: 23.01.09 r.; 27.03.09 r.; 16.09.09 r.
Zarząd na bieżąco koordynował działalność organizacji. Zostały podjęte następujące
uchwały w sprawach:
- skierowania ofert do ogłoszeniodawców konkursów – 1,
- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno- finansowego za 2008 rok – 2,
- podpisania porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych im. J. Korczaka
we Wrześni – 1,
- zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w
Grzybowie – 1,
- przyjęcia nowych członków – 1.
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5. Przychody stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym, tj. w 2009 roku:
- składki członkowskie 749,00 zł.
- przychody pieniężne(wpłaty od uczestników projektów, darowizny od osób prawnych
i fizycznych 7 518,00zł.,
- z 1% 13 523,50 zł.
- przychody od fundacji na realizację projektów 54 406,00 zł.
- przychody ze środków publicznych, w tym:
 z budżetu państwa 13 750,00 zł.
 z budżetów samorządów (gmina, powiat, marszałek) 77 161,17zł.
- przychody finansowe (odsetki) 104,77zł.
- pozostałe przychody operacyjne 22 245,00zł.
- wynik finansowy z 2008r.i rezerwy na zobowiązania 23 223,44 zł.
W roku 2009 z tytułu wpisu do wykazu Ministra Sprawiedliwości, stowarzyszenie nie
uzyskało żadnych środków finansowych.
Mimo, że stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Społecznych w
Grzybowie, nie pobiera czesnego za naukę, a placówka utrzymuje się z dotacji Gminy
Września, która przekazuje środki (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na jej konto). Zespół
Szkół prowadzi własną księgowość, pobiera opłaty za przedszkole, dokonuje rozliczeń z
dotacji z UMiG we Wrześni.
6. Koszty stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym:
- koszty realizacji celów statutowych – 126 288,79 zł.
- koszty administracyjne – 23 681,78zł.
7. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych. Przy realizacji projektów
zatrudniało pracowników merytorycznych na podstawie umów zlecenia i o dzieło.
Wynagrodzenia z tytułu tych umów wyniosły (brutto) 53 254,00 zł.
W przypadku dyrektora ZSzS w Grzybowie, zarząd ustala jego wynagrodzenie, które
wypłacane jest z dotacji przekazywanej przez gminę. Prezes stowarzyszenia wykonuje
jedynie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora.
W okresie sprawozdawczym, stowarzyszenie nie udzieliło żadnych pożyczek, nie
lokowało środków pieniężnych na kontach, posiada jedynie rachunek bieżący i rachunek
pomocniczy na potrzeby realizacji projektu z EFS (w Powiatowym Banku Spółdzielczym we
Wrześni), nie nabyło udziałów, akcji obligacji, nieruchomości, środków trwałych powyżej 3,5
tys. zł. Przy podpisywaniu umowy na realizację projektu z EFS stowarzyszenie miało
obowiązek złożenia weksla in blanco. Mimo zakończenia działań i złożenia sprawozdania
końcowego w wyznaczonym przez WUP w Poznaniu terminie, nie zostały zakończone
procedury i nie nastąpił zwrot weksla.
8. Forma realizacji działań stowarzyszenia to: Osiem jako wspieranie realizacji zadania, na
które udzielono dotacji (dwa z budżetu państwa i sześć zadań z budżetów samorządów), dwa
zadania z dotacji fundacji (jedno zadanie z dotacji fundacji, zgodnie z harmonogramem,
zakończy się w 2010 roku i wówczas nastąpi rozliczenie, a drugie realizowane będzie w
całości w roku 2010). Jedno działanie w formie dotacji celowej (z dotacji wojewody).
Pozostałe zadania zostały rozliczone zgodnie z umowami i w terminach określonych w tych
umowach.
9. Stowarzyszenie składało na bieżąco deklaracje podatkowe, roczną deklarację PIT – 4R, a
wraz z bilansem roczną deklarację CIT-8. Zobowiązania podatkowe za okres sprawozdawczy
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5 128,00zł. i 2 945,71zł. ZUS. Na realizację projektów, które zakończą się w 2010 roku
pozostaje kwota 41 614,76; zwrot(na konto IP WUP w Poznaniu) odsetek i środków, które z
końcem roku pozostały na koncie projektu z EFS pozostaje 113,37 zł.
10. W okresie sprawozdawczym miały miejsce: kontrola, przeprowadzone przez Zespół
Kontrolujący z Wydziału Funduszy Unii Europejskiej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w
Poznaniu - w dniu 24 lutego i dotyczyła oceny prawidłowości i skuteczności realizacji
projektu w ramach poddziałania 7.2.1 PO Kapitał Ludzki pt. „Na starcie do kariery” pod
względem merytorycznym i finansowym. Nieprawidłowości nie stwierdzono, jedynie dwa
uchybienia. Natomiast w dniu 18 marca Zespół Kontrolujący przeprowadził wizytę
monitoringową, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości ani uchybień.
W roku 2009 Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalno- Turystyczne „Szansa”
podpisało porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we
Wrześni. Przedmiotem porozumienia są wspólne działania w następujących obszarach:
przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie pozaszkolnych form
edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej, wspieranie
aktywnego uczestnictwa uczniów w imprezach rekreacyjnych, festynach i ich organizacji oraz
promowanie zdrowego stylu życia.
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