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I. WSTĘP 

 
Krótka charakterystyka organizacji oraz podstawowe cele jej działania 

 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z siedzibą przy ulicy Woźnej 12, 61-777  

w Poznaniu zarejestrowane zostało 12 maja 1990 r. uzyskując wpis do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000055717, posiada REGON 632242343 oraz NIP 781-10-25-517. 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan jest organizacją pozarządową zrzeszającą  na 

dzień 31.12.2008 r.   64 członków  (osoby fizyczne). 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan jest członkiem prawnym Krajowej Federacji 

Sportu dla Wszystkich w Warszawie, Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 

w Poznaniu oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” w Gnieźnie. 

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie: 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 

 działalność charytatywna; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych;  

 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  

 nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

 kultura, sztuka, ochrona dób kultury i tradycji, 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 

 porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

 promocja i organizacja wolontariatu;  

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

 rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz pomoc socjalna dla rolników i ich rodzin; 

 działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe; 

 pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz osobom poszkodowanym  

w wypadkach komunikacyjnych. 

 

Zakres prowadzonej działalności statutowej: 

działalność statutowa nieodpłatna 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 

 działalność charytatywna; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych;  

 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  

 nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 
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 kultura, sztuka, ochrona dób kultury i tradycji, 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 

 porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

 promocja i organizacja wolontariatu;  

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

 

działalność statutowa odpłatna 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 

 działalność charytatywna; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych;  

 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  

 nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

 kultura, sztuka, ochrona dób kultury i tradycji, 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 

 porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

 promocja i organizacja wolontariatu;  

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

 rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz pomoc socjalna dla rolników i ich rodzin; 

 

II. WŁADZE STOWARZYSZENIA MŁODYCH WIELKOPOLAN 

 
1. Zarząd SMW – skład osobowy, zmiany w okresie sprawozdawczym 

 

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Zarząd pracował  

w następującym składzie: 

 

Prezes                          Tadeusz Tomaszewski       62-220 Niechanowo, ul. Nowa 25 

Wiceprezesi                 Stanisław Dolaciński          62-200 Gniezno, ul. Rybna 27/1 

                                    Anita Preiss                        60-161 Poznań, ul. Jawornicka 7A/17 

Sekretarz                     Marcin Piotrowski             69-200 Sulęcin, Małuszów 15 

Skarbnik                      Anna Piazdecka                 60-533 Poznań, ul.Polna 42/56 

Członkowie Zarządu   Barbara Senger                  62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 5/4 

                                    Anna Stanowska                62-260 Owieczki 25 

                                    Maria Wiśniewska       62-007 Biskupice, Borowo Młyn,  

                                                                         ul. Truskawkowa 8 

           Maciej Wiczyński     1.01-4.06.2008 

          Agnieszka Frąckowiak     4.06.-31.12.2008  
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Z powodu rezygnacji Macieja Wiczyńskiego z pełnienia funkcji członka Zarządu SMW, 

dnia 4 czerwca 2008 r. na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan na 

członka Zarządu SMW jednogłośnie wybrano Agnieszkę Frąckowiak, zam. Bieganowo 

47/9, 62-305 Bieganowo /Uchwała Nr 12 Zarządu SMW z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie 

uzupełnienia członka Zarządu w trakcie kadencji/.  

 

2. Trybunał Kontrolno-Orzekający 

 

W okresie sprawozdawczym od  dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Trybunał pracował w 

następującym składzie: 

Przewodniczący                              – Grzegorz Wasielewski 

Członkowie Trybunału                   – Franciszek Kosicki 

                                                        – Alina Kujawa 

                                                        – Andrzej Nowaczewski 

                                                        – Patrycja Sobecka 

 

3. Działalność Zarządu Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan 

 

 Zarząd działał na podstawie Statutu Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan oraz 

Regulaminu Działania Zarządu. 

 W roku sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń Zarządu SMW. Posiedzenia 

przeprowadzane były według półrocznych planów, a tematyka posiedzeń obejmowała 

zagadnienia mające zasadnicze znaczenie dla bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia 

Młodych Wielkopolan. Na posiedzenia zapraszani byli członkowie Trybunału Kontrolno-

Orzekającego, a także inne osoby zaangażowane w pracę na rzecz Stowarzyszenia. 

 

Na posiedzeniach Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. podjęto               

20 uchwał.  

 

4. Zatrudnienie 

 

Średnie roczne zatrudnienie pracowników zatrudnionych w Stowarzyszeniu Młodych 

Wielkopolan na podstawie umowy o pracę wynosi 1,09 etatu. 

 

Wykaz pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2008 r. ze wskazaniem stanowisk: 

  pracownicy działu księgowego     1 osoba, 

  pracownicy administracyjni      1 osoba. 

  

5. Kontrole 

 

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. nie przeprowadzono w 

Stowarzyszeniu żadnej kontroli przez instytucje publiczne.  

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 
 

Informacje finansowe 

 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w 2008 roku nie prowadziło działalności 

gospodarczej. 
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Przychody statutowe Stowarzyszenia: 948.654,45 zł 

 

W tym: 

- składki                 840,00 zł 

- przychody pieniężne (wpłaty od osób fizycznych i prawnych)   108.207,33 zł 

- środki pochodzące ze źródeł publicznych (dotacje i granty)   662.020,20 zł 

 w tym: 

- z budżetu państwa       514.100,00 zł 

- z budżetów samorządowych      147.920,20 zł 

- przychody finansowe (odsetki)              195,92 zł 

- przychody z tytułu odpłatnych świadczeń        177.391,00zł 

 

Koszty statutowe Stowarzyszenia:  919.699,78 zł 

w tym: 

- na realizację nieodpłatnej działalności    520.668,21 zł 

- na realizację odpłatnej działalności     352.643,41 zł 

- koszty realizacji zadań statutowych      19.126,72 zł 

- koszty administracyjne        27.261,44 zł. 

 

Zatrudnienie i wynagrodzenia 

- średnie roczne zatrudnienie pracowników  

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 1,09 etatu. 

- wykaz pracowników zatrudnionych na 31.12.2008 r. ze wskazaniem stanowisk: 

- pracownicy działu księgowego     1 osoba 

- pracownicy administracyjni      1 osoba. 

w ciągu roku 2008: 

- wynagrodzenia brutto pracowników (bez składek ZUS pracodawcy)  

 24.150,00 zł 

- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia (bez składek ZUS pracodawcy) 

         288.031,74 zł 

- składki ZUS pracodawcy          5.731,81 zł. 

Pracownicy SMW w roku 2008 nie otrzymali nagród finansowych ani premii. 

Członkowie Zarządu w 2008 roku otrzymali wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w 

łącznej kwocie 3.750,00 zł, członkowie Trybunału Kontrolno-Orzekającego w 2008 r. nie 

otrzymali wynagrodzeń. 

Członkowie Zarządu oraz Trybunału Kontrolno-Orzekającego w 2008 roku nie otrzymali 

nagród finansowych oraz premii. 

 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan nie udzieliło pożyczek pieniężnych. 

 

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

PKO BP S.A.   32.776,17 zł 

MILLENIUM Bank   6.879,89 zł 

 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w 2008 roku nie nabyło obligacji, akcji oraz nie objęło 

udziałów w spółkach prawa handlowego. 

 

W 2008 roku SMW nie nabyło nieruchomości. 
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W 2008 roku SMW nie nabyło środków trwałych o wartości powyżej 3,5 tys. zł: 

 

Suma aktywów  49.101,10 zł 

Suma zobowiązań   2.695,55 zł 

 

Dane o działalności zleconej SMW przez podmioty państwowe i samorządowe: 

 

Zestawienie umów na realizacje zadań zleconych Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan w 2008 roku 

l.p. Przedmiot umowy 

kwota 

wykorzystanych 

środków nr umowy donator 

1. 

Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych 

dla dzieci i młodzieży 40 000,00 

522/205/3/FRKF-

SWD/DSP/MB/2008 

Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

2. 

Organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci 

i młodzieży 50 000,00 

1192/205/5/FRKF-

SWD/DSP/MB/2008 

Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

3. 

Organizacja szkoleń dla kadr pracujących z dziećmi i 

młodzieżą 14 600,00 

520/205/2/FRKF-

SWD/DSP/MB/2008 

Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

4. 

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w impreazach 

rekreacyjno-sportowych 30 000,00 

360/205/2/FRKF-

SN/DSP/MK/08 

Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

5. 

Uczestnictwo osób nipełnosprawnych w letnich i 

zimowych obozach sportowo-rekreacyjnych 35 000,00 

1628/205/7/FRKF-

SN/DSP/MK/08 

Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

6. 

Szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, 

klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób 

nipełnosprawnych 15 000,00 

1839/205/8/FRKF-

SN/DSP/MK/08 

Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

7. Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych 40 000,00 1493/205/B/DSP/TR/2008 

Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

8. 

Regionalny Piknik Turystyczno-rekreacyjny "Śladami 

Karola" 10 000,00 1492/205/BK/DSP/TR/2008 

Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

9. 

Cykl spotkań sportowo-integracyjnych "Sportowa 

Gwiazdka 2008" 30 000,00 1916/205/B/DSP/DD/2008 

Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

10. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów 100 000,00 556/DSP/ZSR/08/EL 

Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

11. 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw 

Obywatelskich Nowe Ścieżki Rozwoju - Nowy 

Potencjał Wielkopolskich NGOS 149 500,00 635 

Ministerstwo 

Pracy i Polityki 

Społecznej 

12. 

Upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja 

masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu 

wojewódzkim i ogólnopolskim na poziomie 

wojewódzkim 12 000,00 9/DS./SP/2008 

Województwo 

Wielkopolskie 

13. XVIII Ogólnopolski Bieg Niechana w Niechanowie 1 650,00 31/DS./SW/2008 

Województwo 

Wielkopolskie 

14. 

Realizacja programów krajoznawczych na obozach z 

udziałem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim 

statusie materialnym pod nazwą "Poznajemy piękno 

naszej Ojczyzny" 2 000,00 65/DS./T/2008 

Województwo 

Wielkopolskie 

15. 

Organizacja wypocznku wakacyjnego, połączonego z 

oddzialywaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z 

rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w 

rodzinie - Obozy "Dajmy Szansę 2008" - Obóz 

sportowo-rekreacyjny z elementami programu 

socjoterapeutycznego w Gołąbkach 18 000,00 11/DZ.V/2008 

Województwo 

Wielkopolskie 

16. Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze 20 000,00 U76/2008 

Województwo 

Wielkopolskie 
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17. 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 

w miejscu zamieszkania, w tym niepełnosprawnej z 

obszaru miasta Gniezna 21 600,00 WE/K/97/2008 Miasto Gniezno 

18. 

Wsparcie organizacji pozarządowych w organizowaniu 

imprez kulturalnych w tym o chrakterze integracyjnym 

promujących rozwój talentów i inwencji twórczej 4 000,00 WS/O-0716/7/13/08 Miasto Gniezno 

19. 

Wsparcie organizacji pozarządowych w organizowaniu 

imprez rekreacyjnych, kulturalnych w tym o chrakterze 

integracyjnym promujących rozwój talentów i inwencji 

twórczej 1 100,00 WS/O-0716/8/7/08 Miasto Gniezno 

20. 

Organizacja imprez sportowych o zasięgu loklanym, 

krajowym i międzynarodwoym - "XIII Integracyjna 

Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna z okazji 

Światowego Dnia Inwalidy" 1 800,00 WE/K/78/2008 Miasto Gniezno 

21. 

Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, 

krajowym i międzynarodowym - XVIII Jesienny Bieg 

Osiedla Winiary 3 500,00 WE/K/61/2008 Miasto Gniezno 

22. XVIII Ogólnopolski Bieg Niechana 2 000,00 41/S/2008 

Starostwo 

Powiatowe w 

Gnieźnie 

23. 

Realizacja programów sportowo-rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskim 

statusie materialnym i zagrożonych patologią na 

półkoloniach "Sport-Uśmiech-Zabawa Lato 2008" 3 000,00 45/S/2008 

Starostwo 

Powiatowe w 

Gnieźnie 

24. 

XIV Powiatowa Gwiazdka dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej 1 000,00 07/K/2008 

Starostwo 

Powiatowe w 

Gnieźnie 

25. 

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i 

Gminy Gołańcz 10 000,00 10/2008 

Miasto i Gmina 

Gołańcz 

26. 

Półkolonie w miejscu zamieszkania "Sport-Uśmiech-

Zabawa" 15 000,00 3400/13/2008 Gmina Kłecko 

27. 

Integracyjna Spartakiada z okazji Światowego Dnia 

Inwalidy 587,50 1/PP/08 Gmina Mieścisko 

28. 

Wypoczynek w miejscu zamieszkania dla dzieci i 

młodzieży "Półkolonie Sport-Uśmiech-Zabawa 2008" 4 156,70 2/PP/08 Gmina Mieścisko 

29. 

Wypoczynek w mijescu zamieszkania dla uczniów 

placówek oświatowych gminy Niechanowo 11 097,00 1 

Gmina 

Niechanowo 

30. Impreza kulturalna 4 000,00 35/2008 

Starostwo 

Powiatowe w 

Gnieźnie 

31. 

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i 

Miasta Witkowo 11 429,00 z dnia 19.05.2008 r. 

Gmina i Miasto 

Witkowo 

Razem rok 2008 662 020,20   

 

Wynik finansowy z działalności zleconej SMW przez podmioty państwowe                              

i   samorządowe jest ujemny i wynosi          - 26.600,42 zł. 

 

Informacja o rozliczeniach SMW z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku 

dochodowym (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych). 

SMW nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. 
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Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan złożyło następujące deklaracje: 

CIT 8, CIT 8D, PIT 4R. 

Deklaracje do ZUS. 

IV. GŁÓWNE KIERUNKI AKTYWNOŚCI PROGRAMOWEJ 

STOWARZYSZENIA MŁODYCH WIELKOPOLAN 

 

 promowanie aktywności fizycznej, szczególnie wśród dzieci, młodzieży, osób 

niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych, poprzez organizację imprez 

sportowo-rekreacyjnych, 

 zorganizowanie ciekawych form wypoczynku sportowo-rekreacyjnego w okresie letnim 

dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym i osób niepełnosprawnych, 

 organizacja szkoleń i seminariów, 

 aktywizacja działań na rzecz rynku pracy, 

 realizacja programów specjalistycznych, 

 współpraca z władzami państwowymi, samorządami terytorialnymi oraz organizacjami 

pozarządowymi i placówkami oświatowymi w realizacji celów statutowych. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 

STOWARZYSZENIA MŁODYCH WIELKOPOLAN 

ZA ROK 2008 
 

 

I. MASOWE IMPREZY SPORTOWE 

 
Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (16 imprez – 6750 

uczestników) 

 

1. IX Regionalna Olimpiada Przedszkolaków “Mały Sport-Wielka Radość” 

     16 maja 2008 r. – Gniezno – ogółem 870 uczestników 

 

2. XIII Regionalna Spartakiada Uczniowskich Klubów Sportowych i Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych „Sport - Uśmiech - Zabawa” 

     17 maja 2008 r. – Kiszkowo – ogółem 490 uczestników 

 

3. XVIII Ogólnopolski Bieg Niechana 

     14 czerwca 2008 r. – Niechanowo – ogółem 650 uczestników 

 

4. Regionalny Pojedynek Sportowo-Turystyczno-Rekreacyjny “Bezpieczne Lato 2008” 

     17 lipca 2008 r. – Dziekanowice – ogółem 1410 uczestników 

 

5. Regionalna Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Półkolonii „Dajmy Szansę 2008” 

     21 lipca 2008 r. – Gniezno – ogółem 1000 uczestników 

 

6. Regionalny Piknik Turystyczno-Rekreacyjny „Śladami Karola” 

28 lipca 2008 r. – Cielimowo k/Gębarzewa – ogółem 1030 uczestników  

 

7. Cykl spotkań sportowo-integracyjnych „Sportowa Gwiazdka 2008”  
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 01 - 31 grudnia 2008 r. – Drachowo, Jarząbkowo, Kołaczkowo, 

Skotniki, Mieleszyn, Pyzdry, Koszuty, Strzyżewo Paczkowe, Targowa 

Górka, Trzuskołoń – ogółem 1300 osób 

 

Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (9 imprez – 

2028 uczestników) 

 

1. Cykl 6 Integracyjnych Spartakiad Sportowo-Rekreacyjnych z okazji „Światowego Dnia 

Inwalidy 2008” 

12 - 26 kwietnia 2008 r. – Gniezno, Gołańcz, Mieścisko, Niechanowo, 

Kłecko, Witkowo – łącznie 1117 osób 

  

2. X Regionalny Turniej Rodzin „Sprawnych Inaczej” 

27 września 2008 r. – Witkowo – łącznie 281 osób 

 

3. XII Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych 

   11 października 2008 r. – Kiszkowo – łącznie 330 osób 

 

4. XIV Powiatowa Gwiazdka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

22 grudnia 2008 r. – Gniezno – łącznie 300 osób 

 

Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej                  

i sportu w środowiskach wiejskich (12 imprez – 3074 uczestników).  

 

1. IX Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w 

tenisie stołowym 

    16 lutego 2008 r. – Witkowo – łącznie 95 osób 

 

2. XIII  Piastowski Rekreacyjny Turniej Gmin 

   14 września 2008 r. – Szczytniki Duchowne – łącznie 300 osób 

 

3. II Regionalny Festyn Sportowo-Rekreacyjny Seniorów “Sport receptą na zdrowie” 

15 listopada 2008 r. – Gołańcz – łącznie 279 osób 

  

4.  V Cykl Spartakiad “Integracja na sportowo i świątecznie” – IMPREZY  RODZINNE 

05 - 31 grudnia 2008 r. – Gniezno, Gołańcz, Kłecko, Niechanowo, 

Kiszkowo, Odolanów, Witkowo, Zagórów – łącznie 1400 osób 

5. XVII Jesienny Bieg Osiedla Winiary (współorganizacja z Radą Osiedla) 

  27 września 2008 – Gniezno – łącznie 1000 osób 

 

 

Imprezy masowe organizowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, cieszące 

się zdecydowanie największą popularnością, są to przedsięwzięcia cykliczne, na stałe wpisane 

w kalendarze grup środowiskowych. Imprezy sportowo-rekreacyjne były odpowiedzią na 

zapotrzebowanie środowisk lokalnych wiejskich oraz małomiasteczkowych, gdyż sytuacja 

materialna tych beneficjentów jest trudna. W organizację oraz przebieg imprez zaangażowane 

było szerokie grono wolontariuszy, natomiast proces rekrutacji uczestników odbywał się we 

współpracy z placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami 

pozarządowymi i samorządami terytorialnymi. 
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 Imprezy zintegrowały społeczności lokalne oraz zaktywizowały środowiska wiejskie 

do uczestnictwa w zagospodarowaniu czasu wolnego poprzez sport. Zwiększył się udział 

osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w życiu społeczności lokalnej. 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan było bezpośrednim 

organizatorem 37 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których wzięło udział 11.852 osóby. 

 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan było współorganizatorem m.in. następujących imprez: 

1. Zimowa Spartakiada Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie; 

2. Halowy Turniej Piłki Nożnej Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie; 

3. Integracyjny Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Majówka 2008” w Czerniejewie; 

4. Mistrzostwa Wielkopolski „Sprawni Razem” w tenisie stołowym w Gnieźnie; 

5. Pojedynek Sportowo-Rekreacyjny Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gnieźnie; 

6. Ligi szóstek piłkarskich dla młodzieży szkolnej „Nie piję, nie biorę narkotyków”.  

 

II. ZORGANIZOWANIE CIEKAWYCH FORM WYPOCZYNKU 

SPORTOWO-REKREACYJNEGO W OKRESIE LETNIM  
( udział 2.771 osób) 

 
OBOZOWA  AKCJA  LATO  

 

1. „Sportowe Wakacje” 

 

5 obozów z udziałem 171 uczestników + 23 osoby kadry wychowawczej: 

 Gołąbki - domki (ogólnorozwojowy z elementami programu socjoterapeutycznego) 

 Gołąbki - pole namiotowe (ogólnorozwojowy) 

 Jarosławiec (ogólnorozwojowy) 

 Kudowa-Zdrój (ogólnorozwojowy z programem turystyczno-krajoznawczym) 

 Krotoszyn (tenis stołowy) 

 

2. Obozy z udziałem osób niepełnosprawnych  

 

2 obozy z udziałem 62 uczestników + 18 osób kadry:  

 Gołąbki (Integracyjny „W kręgu przyjaciół”) 

 Niechorze (Integracyjny Turnus Ogólnousprawniający) 

 

3. Biwaki Sportowo-Rekreacyjne 

 

3 dniowe turnusy w Ośrodku Wypoczynkowym w Gołąbkach /pole namiotowe/, z udziałem  

128-osobowej grupy dzieci i młodzieży z rodzin ubogich gmin Łubowo, Witkowo, Miłosław 

i Gniezno, nad których bezpieczeństwem czuwała 9-osobowa kadra wychowawców - 

wolontariuszy. 

 

WYPOCZYNEK W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

 

1. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów – Półkolonie „Sport-Uśmiech-Zabawa 2008” 

odbywały się w 42 punktach półkolonijnych na terenie 11 gmin województwa 

wielkopolskiego: Gniezno, Gołańcz, Kłecko, Kostrzyn Wlkp., Mieścisko, Niechanowo, 

Odolanów, Orchowo, Trzemeszno, Witkowo oraz Wolsztyn. 
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Półkolonie zrealizowano w terminie 9 czerwca do 20 sierpnia 2008 r. Ogółem brało  

w nich udział 1560 osób, w tym 1470 uczestników, + 90 osób kadry opiekuńczo-

wychowawczej.  

 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan po raz ósmy realizowało półkolonie pod hasłem 

„SPORT – UŚMIECH – ZABAWA”. 

 

Głównym celem programowym zadania była promocja sportu i turystyki poprzez aktywne 

uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, w ramach wypoczynku 

letniego w miejscu zamieszkania. 

 

Cele przedsięwzięcia realizowano podczas zajęć w następujących blokach programowych: 

 Zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

 Zajęcia turystyczno-krajoznawcze, 

 Zajęcia kulturalno-oświatowe, 

 Zajęcia edukacyjne, 

 Zajęcia organizacyjno-porządkowe. 

W ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych uczestnicy mogli wzmocnić swą sprawność 

fizyczną poprzez rozgrywki sportowe indywidualne oraz drużynowe w różnych dyscyplinach, 

gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe przy muzyce czy zajęcia nad jeziorem 

oraz na basenach. Pełnej realizacji powyższych zajęć pomogła sprzyjająca dobra pogoda.  

 

Zajęcia turystyczno-krajoznawcze ukierunkowane były nie tylko na dobre poznanie 

najbliższego terenu, ale również przybliżały wartość historyczną naszej Ojczyzny. 

Całodniowe wycieczki autokarowe, zabawy w terenie, konkursy, pogadanki były czynnikiem 

kształtującym zainteresowania krajoznawczo-turystyczne. 

 

W części kulturalno-oświatowej uczestnicy półkolonii mogli nauczyć się układów 

tanecznych, zabaw dyskotekowych z elementami tańca. W ramach bloku odbyły się zajęcia 

edukacyjno-muzyczne (nauka piosenek kolonijnych), konkursy (plastyczne, muzyczne, 

integracyjno-umysłowe), wyjazdy na seanse filmowe do kina PIAST w Gnieźnie. W części 

kulturalnej podczas spotkań z innymi dziećmi (Regionalna Spartakiada, Regionalny 

Pojedynek Sportowo-Turystyczny, Piknik „Śladami Karola”), półkolonie zaprezentowały 

swój dorobek artystyczny śpiewając piosenki oraz prezentując różne układy taneczne. 

 

Edukacja to spotkania półkolonistów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Lasów 

Państwowych. Zajęcia miały na celu szczególne zwrócenie uwagi uczestników na sprawy 

bezpieczeństwa w poruszaniu się po drogach czy na terenie leśnym i nad jeziorami. 

Podczas wycieczek dzieci mogły poznać własny region, historię Wielkopolski (muzea),  

a także zaznajomić się z zagadnieniami związanymi z ekologią (ścieżki przyrodniczo – 

ekologiczne). Na półkoloniach dużą uwagę poświęcono zajęciom edukacyjno-integracyjnym 

wzmacniającym osobowość – pogadanki na temat szkodliwości używania papierosów, 

alkoholu i narkotyków, umiejętność asertywności. 

 

Zajęcia organizacyjno-porządkowe polegały na czynnym uczestnictwie dzieci  

w przygotowywaniu posiłków, stołówek – nakrywanie stołów, sprzątanie pomieszczeń, 

współudział w organizowaniu imprez sportowych i kulturalnych. Ważnym punktem tej formy 

zajęć było zapoznanie uczestników półkolonii z regulaminami p. poż., BHP, placówki. 
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Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów - Półkolonie „Sport – Uśmiech 

– Zabawa 2008” po raz kolejny była dla zdecydowanej większości uczestników jedyną 

zorganizowaną formą wypoczynku letniego.  

Kadra wychowawcza zadbała o aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w 

formie zajęć sportowo-rekreacyjnych, zapewniając kulturalny i bezpieczny wypoczynek 

uczestników.  

Sportowa rywalizacja w duchu fair play, wycieczki, konkursy - okazały się „strzałem w 

dziesiątkę”. W takim przekonaniu utwierdzili nas rodzice, którzy uczestniczyli w życiu 

półkolonii o i na podsumowaniach. 

Nad całością zadania czuwali koordynatorzy - współpraca, kreatywność szczerość i 

wzajemna pomoc pozwoliły na pełną realizację zamierzonego planu pracy. Efektem realizacji 

zadania było zadowolenie i uśmiech dzieci i młodzieży, którzy wyrazili nadzieję ponownego 

spotkania się na półkoloniach w przyszłym roku. 

 

Łącznie w formach wypoczynku sportowo-rekreacyjnego w okresie letnim „Akcji Lato 2008” 

wzięło udział 1831 dzieci i młodzieży oraz 140 osób kadry – razem 1971 osób. 

 

WYCIECZKI KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE 

 
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan – biuro terenowe w Gnieźnie wspomagało organizację 

wycieczek krajoznawczo – turystycznych do Warszawy. Łącznie w 16 wycieczkach dla grup 

szkolnych, organizacji pozarządowych oraz nauczycieli uczestniczyło łącznie 800 osób.  

 

 

III. ORGANIZACJA SZKOLEŃ I SEMINARIÓW 

 
SZKOLENIA (4 – 243 uczestników) 

 
1. Szkolenie kadry obozowej – kurs kandydatów na wychowawców i kierowników placówek 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

 

Szkolenie w dniach 22-25 maja 2008 r. dla 53 osób odbyło się w Ośrodku Rekreacyjnym 

w Rudnie k/ Wolsztyna. Zajęcia obejmowały – zgodnie z programem część teoretyczną i 

praktyczną. Kurs prowadzony był w postaci wykładów, natomiast ćwiczenia praktyczne z 

zakresu sportu i rekreacji odbyły się na świeżym powietrzu w postaci zwiadu leśnego, który 

dostarczył kursantom umiejętności planowania zajęć w terenie. Kadrę szkoleniową stanowili 

wykwalifikowani wykładowcy – praktycy z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 

nadzoru pedagogicznego. Umiejętnie przekazane przez wykładowców wartości edukacyjne, 

poznawcze i profilaktyczne z pewnością przyczynią się do dobrej pracy podczas organizacji 

wypoczynku. 

 

2. Szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu 

osób niepełnosprawnych 

 

W dniach 06-09 października 2008 r. w Gołąbkach k/Trzemeszna odbyło się Szkolenie 

wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych, w którym łącznie wzięło udział 55 osób. 

Przebieg 4-dniowego cyklu szkoleniowego miał charakter modułowy, podzielony został na 

segmenty tematyczne zgodnie z założeniami programowymi. Uczestnicy wzięli udział w 

sesjach warsztatowo-seminaryjnych, podczas których w formie praktycznej poznali aspekty i 

możliwości współpracy partnerskiej w zakresie docierania do rezultatów zadań 
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podejmowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie zarządzania informacją, 

funduszami, „montażu” współpracy lokalnej. 

Celem szkolenia było kompleksowe wsparcie adresatów spotkań warsztatowych, tj. 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, jednostek szkolnictwa 

specjalnego, studentów, wolontariuszy, dzięki któremu będą mogli poprawić jakość swoich 

działań wprowadzając w zarządzanie organizacją elementy profesjonalnego administrowania, 

czy wykorzystywania istniejących zasobów /materialnych, ludzkich, środowiskowych/ w 

zakresie zarządzania funduszami, a poprzez nie - organizowania  lokalnych inicjatyw w tym - 

sportu osób niepełnosprawnych, zmierzając przy tym jednocześnie do profesjonalizacji 

swoich usług. 

 

3. Szkolenie UKS-y – programy rządowe i samorządowe 

 

W dniu 14 listopada 2008 r. w sali Młodzieżowego Domu Kultury w Gnieźnie odbyło się 

regionalne szkolenie dla przedstawicieli Uczniowskich Klubów Sportowych, Klubów 

Sportowych, organizacji społecznych, oświatowych, kulturalnych i pomocy społecznej. W 

spotkaniu udział wzięło ogółem 115 osób z terenu województwa wielkopolskiego, w tym 

powiatów: gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, słupeckiego, kolskiego, konińskiego. Program 

szkolenia obejmujący zagadnienia prawne funkcjonowania UKS-ów, klubów sportowych, 

stowarzyszeń; priorytety rządowe oraz samorządowe w zakresie kultury fizycznej, sportu i 

turystyki; programy promujące sport wśród dzieci i młodzieży, miał na celu przedstawienie 

uczestnikom – działaczom organizacji, całej gamy możliwości jakie niesie aktywność na polu 

upowszechniania sportu i rekreacji wśród młodego pokolenia. 

 

SEMINARIA (3 -275 osób)  

 

1. Spotkania informacyjno-szkoleniowe „Agroturystyka a ochrona środowiska” - GCI 

Gołańcz /01 lutego 2008 r./ - 22 osób; 

2. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. możliwości pozyskiwania środków 

zewnętrznych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach EFS - Gniezno /04 kwietnia 2008 r./- 208 osób; 

3. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na 

obozach, półkoloniach i biwakach - Gniezno /17 czerwca 2008 r./ - 45 osób; 

 

 

IV. AKTYWIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ RYNKU PRACY 

 
1. KLUBY PRACY - GMINNE CENTRA INFORMACJI – KLUB - 

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

Na podstawie porozumień zawartych przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z 

Ochotniczymi Hufcami Pracy, samorządami gminnymi i Powiatowymi Urzędami Pracy 

prowadzone są Gminne Centra Informacji/Kluby Pracy w Niechanowie, Kłecku, 

Gnieźnie, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Gnieźnie oraz 

Klub Pracy w Witkowie i Klub Integracji Społecznej w Kłecku. Stowarzyszenie jest 

partnerem Gminy Gołańcz w prowadzeniu Klubu Pracy – GCI w Gołańczy. Jednostki te w 

ramach zadań statutowych SMW prowadzą aktywną działalność na rzecz środowiska 

lokalnego.  

 

 



 14 

2. REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH 

W GNIEŹNIE 
Z inicjatywy Stowarzyszenia podpisano 24 kwietnia 2008 roku Porozumienie z 

WWKOHP w Poznaniu, Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie i Prezydentem 

Miasta Gniezna w sprawie powołania i prowadzenia RCWIO w Gnieźnie. 

W roku 2008 Stowarzyszenie w  ramach postępowania konkursowego  w programie Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich otrzymało grat na projekt: 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Gnieźnie 

Nowe ścieżki rozwoju - nowy potencjał wielkopolskich ngo-s”. Projekt był realizowany w 

miesiącach wrzesień-grudzień 2008 r., uczestniczyło w nim łącznie 768 osób. 

 

W ramach projektu funkcjonowały: 

 PUNKT KONSULTACYJNY/INKUBATOR INICJATYW 

OBYWATELSKICH - łącznie z poradnictwa skorzystało 620 osób, w tym: 

 w zakresie zarządzania informacją w organizacjach pozarządowych - 73 porady 

 w zakresie zarządzania funduszami w UE - 65 porad 

 w zakresie rynku pracy - 100 porad 

 w zakresie prawa pracy - 382 porady 

 

 

 AKADEMIA INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH - łącznie udział wzięło    

148 osób 

szkolenia zawodowe: 

 szkolenie doradców zawodowych - Gniezno, 25.10-14.12.2008r. - 15 osób 

 kursy komputerowe - Gniezno, Niechanowo, Kłecko, 01.09-19.12.2008r. -                 

43 osoby 

 kurs obsługi kas fiskalnych -Niechanowo, 01-04.09.2008r.-12 osób 

 lektoraty języka angielskiego - Gniezno, Niechanowo, Kłecko, 01.09-19.12.2008r. - 

38 osób 

 kurs kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży - 

Niechanowo, 06-09.11.2008r. - 20 osób 

 kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży - 

Gniezno, 13.12.2008r. - 20 osób 

 

 KOMÓRKA  PUBLIC RELATIONS NGO-S 

Działania, które poprzez wsparcie ze specjalistów i ekspertów stanowią praktyczny 

aspekt organizowania się społeczności lokalnej w zakresie: zarządzania informacją w 

podmiotach sektora usług społecznych, funduszami w UE, a w efekcie - kształtowania 

kariery w „III sektorze”. 

 

 

W Klubach Pracy/GCI i Klubie Integracji Społecznej prowadzone były następujące 

formy działalności informacyjno-edukacyjnej, w których wzięły udział 3303 osoby 

 
 AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY - łącznie wzięły udział 1752 osoby 

 Warsztaty „Aktywne metody poszukiwania pracy” - 1629 osób 

 Warsztaty „Twoja kariera w Twoich rękach' - 123 osoby. 

 ORGANIZACJA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH - łącznie skorzystało 1551 osób 

 Kursy Obsługi kas fiskalnych - 27 osób 
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 Kursy komputerowe - 22 osoby 

 Lektorat języka angielskiego - 12 osób 

 Kurs kierowców wózków jezdnych transportowych - 170 osób 

 Poradnictwo zawodowe  w zakresie rynku pracy, pozyskiwania środków 

zewnętrznych (grantów rządowych, środków finansowych z UE) - 

1320 osób. 

 

 

 Bezpłatne porady prawne w Gnieźnie (prawnik, rozliczenie PIT, pomoc 

społeczna, odszkodowania Polsko – Niemieckie). Udzielono porad dla 652 osób.  

 

 Współpraca z Krajowym Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych w 

Katowicach - jako przedstawiciel Krajowego Centrum Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan w 2008 r. organizowało i prowadziło nabór na turnusy 

rehabilitacyjne - na turnusy skierowano 99 osób. 

Łącznie w działaniach na rzecz rynku pracy udział wzięło 5.023 osób. 

 

 

V. REALIZACJA PROGRAMÓW SPECJALNYCH I DZIAŁAŃ 

PROMOCYJNYCH 

 
 PROGRAM DLA SENIORÓW 

1. Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze i ich opiekunów  

„Aktywny Senior” 

 

Uczestnikami spotkań edukacyjnych oraz praktycznych byli mieszkańcy gmin 

Gołańcz, Kłecko, Niechanowo i miasta Poznania. Przy realizacji zadania 

uwzględniono bardzo ważny aspekt wychowania międzypokoleniowego, oprócz 

seniorów w projekcie uczestniczyli ich opiekunowie, dzieci i wnukowie. Działania 

projektu były jedyną formą twórczego zagospodarowania czasu wolnego. Status 

materialny beneficjentów był niski. Przedział wiekowy seniorów 50-82. Z uwagi na 

fakt podziału wielu działań na systematyczne zajęcia ogólna liczba seniorów 

uczestnicząca w projekcie wynosi 280, zaś ogółem udział wzięło 361 osób. 

 

 KONKURS 

 

1. XIII edycja konkursu „Gmina Niechanowo – Historia i Współczesność” 

 

W konkursie mającym na celu zapoznanie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów  

z historią oraz dorobkiem społeczno-gospodarczym gminy oraz popularyzację wśród uczniów 

roli i znaczenia samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, wiejskiego  

i uczniowskiego jako głównego filaru społeczeństwa obywatelskiego, udział wzięło                 

304 uczestników. Finaliści otrzymali nagrody w postaci 3 stypendiów motywacyjnych w 

kwotach 1.500 zł, 1.000 zł. i 500 zł rocznie ufundowanych przez darczyńców Stowarzyszenia. 
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 PROMOCJA 

 

1. Stowarzyszenie informowało za pośrednictwem mediów  oraz strony internetowej 

mieszkańców Wielkopolski o podejmowanych działaniach programowych.   

2. Przedstawiciele Stowarzyszenia we władzach organizacji  i organach 

publicznych: 

 - Wojewódzka Rada Zatrudnienia – Szymankiewicz Andrzej 

 - Powiatowa Rada Zatrudnienia w Poznaniu – Wasielewski Grzegorz 

 - Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich –Filipiak Laura 

 - Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” -Dolaciński  Stanisław  

 

Partnerzy działań statutowych Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan: 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki; 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; 

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; 

 Wielkopolskie Kuratorium Oświaty; 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego; 

 Wojewoda Wielkopolski; 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu; 

 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie; 

 Urząd Miejski w Gnieźnie; 

 Urzędy Gmin Gołańcz, Kłecko, Mieścisko, Niechanowo, Witkowo, Kiszkowo, Orchowo; 

 organizacje społeczne, ośrodki pomocy społecznej, placówki oświatowe, ośrodki sportu i 

rekreacji - m.in.: Wielkopolski Związek Narządu Ruchu, UKS „Kusy” Gniezno, UKS 

„Niechan”, GLKS „Pelikan”, UKS „Grunwald”, UKS „Kusak”, WZ LZS, Rada Osiedla 

„Winiary”, Stowarzyszenie „Promyk”, OPS w Kostrzynie Wlkp. i Gołańczy, Gimnazjum 

w Wierzbnie oraz inne; 

 

W ramach działalności statutowej w 2008 r., Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 

zatrudniło /umowy zlecenia i o dzieło/ 358 osób. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. z oferty programowej 

działalności nieodpłatnej i odpłatnej Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan 

skorzystało 21.187  mieszkańców Wielkopolski.  

 
  

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan z działalności 

za rok 2008 przyjęto Uchwałą nr 3/2009 na posiedzeniu Zarządu SMW dnia 23 marca 2009 r.  

Sprawozdanie zatwierdziło XXII Walne Zgromadzenie Członków uchwałą nr 1 z dnia           

5 czerwca 2009 r. 

 

Za Zarząd 

Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan 

 

 

 

Sekretarz SMW            Prezes SMW 

Marcin Piotrowski       Tadeusz Tomaszewski 


