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I.

WSTĘP
Krótka charakterystyka organizacji oraz podstawowe cele jej działania

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z siedzibą w Poznaniu 61-777 przy ulicy
Woźnej 12, 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 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od dnia 25.10.2004r.
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan jest organizacją pozarządową zrzeszającą
na dzień 31.12.2010 r. 69 członków (osoby fizyczne).
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan jest członkiem prawnym:
 Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich w Warszawie,
 Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu
 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;
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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.
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 2010 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/
Anna Piazdecka
/60-533 Poznań, ul. Polna 42/56/
Sekretarz
Marcin Piotrowski
/69-200 Sulęcin, Małuszów 15/
Skarbnik
Elżbieta Meyer-Nowicka /60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 274/
Członkowie
Zarządu
Agnieszka Frąckowiak /62-305 Sokolniki, Bieganowo 47/9/
Barbara Senger
/62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 5/4/
Anna Stanowska
/62-260 Łubowo Owieczki 25/2
Maria Wiśniewska
/62-007 Biskupice, Borowo Młyn, ul. Truskawkowa 8/
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2. Trybunał Kontrolno-Orzekający
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 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 7 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 Zarządu 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 2010 r. podjęto
9 uchwał w następujących sprawach:
1. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym.
2. w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu pracy Zarządu SMW na I półrocze 2010 r.
3. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia
Młodych Wielkopolan za rok 2009
4. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Młodych
Wielkopolan za rok 2009
5. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Młodych
Wielkopolan
6. w sprawie zatwierdzenia form organizacyjnych „Akcja Lato – Dajmy Szansę 2010”
7. w sprawie przyznania stypendiów motywacyjnych dla laureatów XV edycji konkursu
wiedzy „Gmina Niechanowo - Historia i Współczesność”
8. w sprawie przyznania stypendiów motywacyjnych dla laureatów II Regionalnego
Konkursu Wiedzy „Wielkopolska w Unii Europejskiej”
9. w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan

4. Zatrudnienie
Średnie roczne zatrudnienie pracowników zatrudnionych w Stowarzyszeniu Młodych
Wielkopolan na podstawie umowy o pracę wynosi 1,5 etatu.
Wykaz pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2010 r. ze wskazaniem stanowisk:
 pracownicy działu księgowego
1 osoba,
 pracownicy administracyjni
1 osoba.
5. Kontrole
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. kontrolę w zakresie
prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych na podstawie umów:
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1) nr ZSS/369/09 z dnia 01.07.2009 r., przeprowadzili pracownicy Urzędu Miasta
Poznania. Kontrola wskazała zalecenia pokontrolne, które zostały uzupełnione
w określonym terminie.
2) nr 5/DE/2009 z dnia 06.04.2009 r., przeprowadził pracownik Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Kontrola nie wykazała
nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji na realizację zadania publicznego.

III.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Informacje finansowe
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w 2010 roku nie prowadziło działalności
gospodarczej.
Przychody statutowe Stowarzyszenia:
1.534.102,25 zł
W tym:
- składki
2.040,00 zł
- przychody pieniężne (wpłaty od osób fizycznych i prawnych)
159.085,16 zł
- środki pochodzące ze źródeł publicznych (dotacje i granty)
1.149.185,70 zł
w tym:
- z budżetu państwa
1.007.190,70 zł
- z budżetów samorządowych
141.695,00 zł
- przychody finansowe (odsetki)
244,39 zł
- przychody z tytułu odpłatnych świadczeń
223.547,00 zł
Koszty statutowe Stowarzyszenia:
w tym:
- na realizację nieodpłatnej działalności
- na realizację odpłatnej działalności
- koszty realizacji zadań statutowych
- koszty administracyjne

1.506.222,13 zł
708.384,06 zł
761.969,08 zł
14.573,89 zł
21.295,10 zł.

Zatrudnienie i wynagrodzenia
- średnie roczne zatrudnienie pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
1,5 etatu
- wykaz pracowników zatrudnionych na 31.12.2010 r. ze wskazaniem stanowisk:
- pracownicy działu księgowego
1 osoba
- pracownicy administracyjni
1 osoba.
w ciągu roku 2010:
- wynagrodzenia brutto pracowników (bez składek ZUS pracodawcy)
47.100,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia (bez składek ZUS pracodawcy)
451.730,00 zł
- składki ZUS pracodawcy
14.471,54 zł.
Pracownicy SMW w roku 2010 nie otrzymali nagród finansowych ani premii.
Członkowie Zarządu oraz Trybunału Kontrolno-Orzekającego w 2010 roku otrzymali
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w łącznej kwocie 47.100,00 zł.
Członkowie Zarządu oraz Trybunału Kontrolno-Orzekającego w 2010 roku nie otrzymali
nagród finansowych oraz premii.
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Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan nie udzieliło pożyczek pieniężnych.
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
PKO BP S.A.
78.567,09 zł
MILLENIUM Bank
7.347,28zł
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w 2010 roku nie nabyło obligacji, akcji oraz nie objęło
udziałów w spółkach prawa handlowego.
W 2010 roku SMW nie nabyło nieruchomości.

Suma aktywów
Suma zobowiązań

94.517,81 zł
1.728,28 zł

Dane o działalności zleconej SMW przez podmioty państwowe i samorządowe:
Wynik finansowy z działalności zleconej SMW przez podmioty państwowe i
samorządowe -38.387,08 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.
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan złożyło następujące deklaracje:
CIT 8, CIT 8D, CIT 8O, 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.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
STOWARZYSZENIA MŁODYCH WIELKOPOLAN
ZA ROK 2010
I.

MASOWE IMPREZY SPORTOWE

Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (5 imprez – 4114 osób)
1. XV Regionalna Spartakiada Uczniowskich Klubów Sportowych i Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych „Sport - Uśmiech - Zabawa”
24 kwietnia 2010 r. – Kiszkowo – ogółem 405 osób
2. XI Regionalna Olimpiada Przedszkolaków “Mały Sport-Wielka Radość”
16 maja 2010 r. – Gniezno – ogółem 629 osób
3. XX Ogólnopolski Bieg Niechana
28 maja 2010 r. – Niechanowo – ogółem 730 osób
4. Regionalny Pojedynek Sportowo-Turystyczno-Rekreacyjny “Bezpieczne Lato 2010”
30 lipca 2010 r. – Cielimowo k/Gębarzewa – ogółem 1150 osób
5. Regionalna Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Półkolonii „Dajmy Szansę 2010”
05 sierpnia 2010 r. – Gniezno – ogółem 1200 osób
Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych (10 imprez –
2053 osób)
1. Cykl 7 Integracyjnych Spartakiad Sportowo-Rekreacyjnych z okazji „Światowego Dnia
Inwalidy 2010”
20 marca – 02 maja 2010 r. – Gniezno, Gołańcz, Kłecko, Niechanowo,
Poznań, Trzemeszno, Witkowo – łącznie 1129 osób
2. XII Regionalny Turniej Rodzin „Sprawnych Inaczej”
18 września 2010 r. – Witkowo – łącznie 319 osób
3. XIV Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
02 października 2010 r. – Kiszkowo – łącznie 305 osób
4. Powiatowa Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Integracja na sportowo
i świątecznie”
20 grudnia 2010 r. – Gniezno – łącznie 300 osób
Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w środowiskach wiejskich oraz różnych grup społecznych (34 imprezy – 5997
osób).
1. XI Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów
w tenisie stołowym
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14 lutego 2010 r. – Witkowo – łącznie 70 osób
2. II Regionalny Rodziny Festyn Sportowo-Rekreacyjny
01 maja 2010 r. – Gniezno – łącznie 520 osób
3. Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Powitanie Lata – Wybór Chłopa Roku 2010”
27 czerwca 2010 r. – Tarchały Wielkie – łącznie 320 osób
4. XI Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi, Sołtysów i Spółdzielczości
27 czerwca 2010 r. – Bieganowo – łącznie 275 osób
5. IV Regionalny Festyn Sportowo-Rekreacyjny Seniorów “Sport receptą na zdrowie”
04 września 2011 r. – Kłecko – łącznie 325 osób
6. XX Jesienny Bieg Osiedla Winiary
25 września 2010 r. – Gniezno – łącznie 1000 osób
7. XIV Piastowski Rekreacyjny Turniej Gmin
27 listopada 2011 r. – Kłecko – łącznie 265 osób
9. VII Cykl Spartakiad “Integracja na sportowo i świątecznie” – IMPREZY RODZINNE
04 - 30 grudnia 2010 r. – łącznie 3222 osoby
 Września (sala Starostwa Powiatowego i tereny rekreacyjne WOK) – 04.12.2010 r.
 Wymysłowo-gm. Trzemeszno (sala w Szkole Podstawowej) – 06.12.2010 r.
 Kłecko (sala sportowa) – 14.12.2010 r.
 Działyń, gm. Kłecko (sala w Przedszkolu) – 15.12.2010 r.
 Kiszkowo (hala widowiskowo-sportowa) – 17.12.2010 r.
 Witkowo (hala sportowa w Gimnazjum) – 17.12.2010 r.
 Pałczyn gm. Miłosław (Świetlica wiejska) – 17.12.2010 r.
 Niechanowo (sala w Szkole Podstawowej) – 17.12.2010 r.
 Gołańcz (hala w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych) – 17.12.2010 r.
 Zagórów (hala widowiskowo-sportowa) – 18.12.2010 r.
 Koszuty-gm. Słupca (sala w Szkole Podstawowej) – 18.12.2010 r.
 Cielimowo, gm. Niechanowo (Świetlica wiejska) – 18.12.2010 r.
 Kołaczkowo (hala sportowa w Gimnazjum) – 18.12.2010 r.
 Bieganowo (Świetlica Wiejska) – 19.12.2010 r.
 Jarząbkowo (sala w Szkole Podstawowej) – 20.12.2010 r.
 Miaty, gm. Trzemeszno (Świetlica wiejska) – 21.12.2010 r.
 Targowa Górka (sala w Szkole Podstawowej) – 21.12.2010 r.
 Niechanowo (Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP) – 22.12.2010 r.
 Mieleszyn (Szkoła Podstawowa) – 22.12.2010 r.
 Gniezno (sala Miejskiego Ośrodka Kultury) – 23.12.2010 r.
 Ruchocinek (Świetlica wiejska) – 27.12.2010 r.
 Małachowo Złych Miejsc (Świetlica wiejska) – 28.12.2010 r.
 Strzyżewo Paczkowe (Świetlica wiejska) – 28.12.2010 r.
 Odolanów-Wierzbno (sala w Gimnazjum) – 28.12.2010 r.
 Skorzęcin (Świetlica wiejska) – 29.12.2010 r.
 Dąbrówka Kościelna (Świetlica) – 30.12.2010 r.
 Mąkownica (Świetlica wiejska) – 30.12.2010 r.
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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. Wśród
uczestników tych imprez dominowały osoby o trudnej sytuacji materialnej. 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.
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 49 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których wzięło udział 12164 osób.
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan było współorganizatorem m.in. następujących
imprez, w których wzięło udział około 2076 osób
 III Mistrzostwa OP ZOSP RP w tenisie stołowym w Witkowie – 126 uczestników
 Festyn Pracy i Kariery – Bieganowo 1.05.2010r. – 200 osób
 Festyn sportowo – rekreacyjny – Jelitowo – 200 osób
 Liga Gminna Piłki Nożnej „szóstek piłkarskich” – 300 osób
 Zimowa Spartakiada Sołectw gminy Niechanowo – 400 osób
 Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla MDP – Niechanowo 350 osób
 Powiatowy Turniej Piłkarski „Strażacki Orlik” – Cielimowo – 150 osób
 Bieg Osiedla Grunwaldzkiego – Gniezno – 200 osób
 Festyn Pożegnanie Lata w Jelitowie – 150 osób

II.

ZORGANIZOWANIE CIEKAWYCH FORM WYPOCZYNKU
SPORTOWO-REKREACYJNEGO W OKRESIE LETNIM

OBOZOWA AKCJA LATO
1. Obozy „Sportowe Wakacje” dla dzieci i młodzieży, dofinansowane ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Lp.
Nazwa obozu
Termin
Miejsce
Ilość
realizacji
realizacji
uczestników
10-20 lipca
1. Obóz sportowo-rekreacyjny
„SPORTOWE WAKACJE
2010 r.
Kołczewo
35
2010”
k/Międzyzdrojów
Obóz turystyczno11-23 lipca
2.
krajoznawczy
2010 r.
Bukowiec
42
„SPORTOWE WAKACJE
k/Karpacza
2010”
Obóz sportowo21 lipca-02
3.
rekreacyjny „SPORTOWE
sierpnia
Niechorze
53
WAKACJE 2010”
2010 r.
Obóz turystyczno22 lipca-03
4.
krajoznawczy
sierpnia
Gołąbki
55
„SPORTOWE WAKACJE
2010 r.
k/Trzemeszna
2010”
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5.

2.

Grajewo

42

227

Obozy dla osób niepełnosprawnych z udziałem dzieci zdrowych, dofinansowane ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Lp.
1.

2.

3.

Obóz sportowo03-14 sierpnia
rekreacyjny (unihokej)
2010 r.
„SPORTOWE WAKACJE
2010”
Łączna ilość uczestników

Nazwa obozu

Termin
realizacji
Integracyjny Turnus
27 czerwca –
Ogólnousprawniający
09 lipca
2010 r.
Obóz Integracyjny
10-22 lipca
„W kręgu przyjaciół”
2010 r.
Łączna ilość uczestników

Miejsce
realizacji
Radzyń
k/Sławy
Gołąbki
k/Trzemeszna

Ilość
uczestników
44

50
94

Obozy dla dzieci powodzian, dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki oraz sponsorów.
Lp.

Nazwa obozu

1.

Obóz „Dajmy Szansę
Dzieciom Powodzian –
SPORTOWE WAKACJE
2010”

2.

Obóz „Dajmy Szansę
Dzieciom Powodzian II –
SPORTOWE WAKACJE
2010”

Termin
realizacji
29 czerwca –
11 lipca
2010 r.

Miejsce
realizacji
Niechanowo

Ilość
uczestników
50

17 – 29
sierpnia
2010 r.

Giewartów

40

Łączna ilość uczestników

90

Łącznie w 2010 roku Stowarzyszenie zorganizowało 9 obozów, w których uczestniczyło
411 osób.

WYPOCZYNEK W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Półkolonie „Sport – Uśmiech – Zabawa 2010”
Tegoroczne półkolonie „Sport-Uśmiech-Zabawa 2010”, realizowane były w 40 punktach
półkolonijnych na terenie 12 gmin województwa wielkopolskiego: Gniezno, Gołańcz,
Kłecko, Kołaczkowo, Kostrzyn Wlkp., Miłosław, Niechanowo, Odolanów, Ostrowite,
Przygodzice, Witkowo, Trzemeszno, w dniach od 05 lipca do 13 sierpnia 2010 r.
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W zajęciach na półkoloniach łącznie uczestniczyła 1375-osobowa grupa dzieci
i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Opiekę nad uczestnikami
półkolonii sprawowała 113-osobowa kadra – kierownicy i wychowawcy, posiadający
kwalifikacje do pracy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, rekrutujący się spośród
nauczycieli, studentów, młodzieży pomaturalnej oraz osób bezrobotnych. Nad przebiegiem
zajęć czuwali koordynatorzy oraz obsługa techniczna.
Bazą półkolonii były szkoły podstawowe i gimnazja, świetlice wiejskie
i socjoterapeutyczne, domy kultury i przedszkola, z zapleczem do realizacji programu
sportowo-rekreacyjnego – sale gimnastyczne, boiska. Wszystkie placówki spełniały
wymagania organizatora, potwierdzone zgłoszeniami wypoczynku w Kuratorium Oświaty.
W każdym punkcie półkolonijnym półkolonie prowadzone były przez 6 godzin dziennie przez
okres 10 dni.
Rekrutacja uczestników prowadzona była już od maja 2010 r. w szkołach podstawowych
i gimnazjach przez pracowników i działaczy Stowarzyszenia, przy współpracy pedagogów
szkolnych, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan po raz dziesiąty realizowało półkolonie pod hasłem
„SPORT – UŚMIECH – ZABAWA”.
Zakładane cele zostały w pełni zrealizowane w następujących blokach programowych:
 Zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 Zajęcia turystyczno-krajoznawcze,
 Zajęcia kulturalno-oświatowe,
 Zajęcia edukacyjne,
 Zajęcia organizacyjno-porządkowe.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne - w ramach zajęć uczestnicy mogli wzmocnić swą sprawność
fizyczną poprzez:
 rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach: drużynowo – mecze piłki nożnej,
koszykowej, siatkowej, dwa ognie; indywidualne – kometka, tenis stołowy, biegi na
różnych dystansach,
 wyjazdy nad jezioro oraz na pływalnie – nauka i doskonalenie pływania, gry
i zabawy w wodzie, pływanie na sprzęcie wodnym (rowery wodne, kajaki),
 gry i zabawy ruchowe – skakanka, berek, mularz, powódź,
 ćwiczenia ogólnorozwojowe przy muzyce – aerobik, układy taneczne
 rozgrywki piłki plażowej, plażowanie-kąpiele słoneczne,
 biegi terenowe – bieg drużynowy ze zgadywanką terenową, marszobiegi
z konkurencjami sprawnościowymi, itp.
Podsumowaniem zajęć sportowo-rekreacyjnych było uczestnictwo półkolonistów
w Regionalnej Spartakiadzie Sportowo–Rekreacyjnej Półkolonii „Dajmy Szansę 2010”
w Gnieźnie.
Zajęcia turystyczno-krajoznawcze ukierunkowane były na dobre poznanie najbliższego
terenu, ale również przybliżenie wartości historycznej naszej Ojczyzny. W ramach zajęć
odbyły się:
 wycieczki po najbliższych okolicach, wędrówki szlakami turystycznymi (leśniczówki,
wieże widokowe, okoliczne jeziora, zabytki sakralne i świeckie w swojej
miejscowości, gospodarstwa agroturystyczne),
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zajęcia mające na celu kształtowanie zainteresowań krajoznawczo-turystycznych –
pogadanki (rozpoznawanie drzew i roślin, poznanie miejscowych legend), konkursy,
nauka piosenek turystycznych,
zabawy w terenie (podchody, zwiady, zgadywanki terenowe – wskazanie na punkty
pomocne w orientacji w nieznanym terenie),
całodniowe wycieczki autokarowe.

Tradycyjnym podsumowaniem bloku turystyczno-krajoznawczego był udział w Pojedynku
Sportowo-Turystycznym „Bezpieczne Lato 2010” w Cielimowie k/Gębarzewa.
Zajęcia kulturalno-oświatowe – w programie 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 na imprezie integracyjnej
(Regionalny Pojedynek Sportowo-Turystyczno-Rekreacyjny “Bezpieczne Lato 2010”),
półkolonie mogły zaprezentować swój dorobek artystyczny.
Zajęcia edukacyjne – na każdej półkolonii odbyły się spotkania 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.
Instruktorzy pływania, ratownicy zwrócili uwagę na sprawy bezpiecznego zachowania się w
wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych, podstawy ratownictwa wodnego.
Podczas wycieczek uczestnicy mogli poznać własny region, historię Wielkopolski (muzea),
a także zaznajomić się z zagadnieniami związanymi z ekologią.
Program skierowany był na edukację i integrację dzieci (również w zakresie profilaktyki
uzależnień):
 wzmacnianie osobowości (pogadanki na temat szkodliwości używania papierosów,
alkoholu i narkotyków, umiejętność powiedzenia "nie" - asertywność),
 rozwijanie wrażliwości i rozbudzanie zainteresowań muzyką, śpiewem, kulturą,
 sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności podejmowania decyzji,
 kształtowanie umiejętności komunikowania się, doskonalenie współdziałania
w grupie.
Zajęcia organizacyjno-porządkowe
Uczestnicy zapoznani zostali z regulaminami zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć
(P.POŻ, BHP, placówki, na basenie).
Wyżywienie
Bardzo istotnym warunkiem organizacji tego typu wypoczynku jest dożywianie. Dla dzieci
pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym posiłki były bardzo ważnym elementem
dnia półkolonijnego. Zazwyczaj był to ciepły posiłek, owoce, napoje, słodycze.
Łącznie w formach wypoczynku sportowo-rekreacyjnego w okresie letnim „Akcji Lato 2010”
wzięło udział 1786 dzieci i młodzieży.
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III.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ I SEMINARIÓW

SZKOLENIA (8 – 228 osoby)
1. Szkolenie kadry obozowej – kurs kandydatów na wychowawców i kierowników
wypoczynku dla dzieci i młodzieży
08-11 kwietnia 2010 r. – Niechanowo – 30 osób
03-06 czerwca 2010 r. – Rudno – 50 osób
24-27 czerwca 2010 r. – Niechanowo – 30 osób
1 – 5 lipca 2010 r. – Gniezno - 43 osoby
2. Aktywność drogą do sukcesu – szkolenie „Jak rozpocząć działalność gospodarczą?”
29 września - 22 października 2010 r. – Kłecko – ogółem 24 osoby
3. SZKOLENIE – Status pożytku publicznego szansą rozwoju UKS-ów, Klubów
Sportowych oraz Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
05-07 listopada 2010 r. – Gołąbki k/Trzemeszna – ogółem 40 osób
4. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe, skierowane do przedstawicieli
pozarządowych, administracji samorządowej oraz placówek oświatowych
04 lutego 2010 r. – Środa Wielkopolska – 21 osób

organizacji

5. Szkolenie dla samorządowców na temat PO KL – Gniezno – 8.12.2010r. – 30 osób
SEMINARIA (12 – 762 osoby)
1. Seminaria dla nauczycieli – Wychowanie fizyczne szansą rozwoju psychofizycznego
dzieci i młodzieży
15 listopada 2010 r. – Konin – ogółem 57 osób
2. Regionalne seminaria informacyjno-promocyjne sport osób niepełnosprawnych
18 października 2010 r. – Słupca – ogółem 34 osoby
13 grudnia 2010 r. – Gniezno – ogółem 55 osób
3. Seminarium nt. ustawy o sporcie
28 maja 2010 r. – Konin – 80 osób
4. Seminarium dla organizacji pozarządowych i władz publicznych nt. zmian w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wolsztyn 02 luty 2010 r. 120 osób
Środa Wielkopolska 04 luty 2010 r. 32 osób
Konin 24 marzec 2010 r. 103 osób
Gniezno 24 marzec 2010 r. 126 osób
Września 24 marca 2010 46 osób
Śrem 29 marzec 2010 r. 65 osób
Książ Wielkopolski 13.09.2010r. 28 osób
Dolsk 13.09.2010r.16 osób
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IV.

PROMOCJA ZATRUDNIENIA – AKTYWIZACJA ZAWODOWA

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.
Klub Pracy OHP w Gnieźnie
z

dnia

24

kwietnia

2008

funkcjonuje
roku

pomiędzy

na mocy

porozumienia

czterema

partnerami:

Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan w Poznaniu, Wielkopolską Wojewódzką Komendą
OHP w Poznaniu, Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie oraz urzędem Miejskim
w Gnieźnie.

Klub Pracy w Gnieźnie wraz z Gminnym Centrum Informacji „Sieć” został

umiejscowiony

w projekcie „Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich”.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Porozumieniu każdy z partnerów zapewnił
wsparcie w realizowanego przedsięwzięcia. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, jako
„Partner – Strona Porozumienia” zobowiązało się do wyposażenia pomieszczeń biurowych
w meble niezbędne do funkcjonowania Klubu oraz w sprzęt potrzebny

do prowadzenia

kursów i szkoleń. Obecnie doradcą klubu pracy jest Kinga Szyczeska. Osobą kierującą
kierująca Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich jest Agnieszka
Frąckowiak.
Klub Pracy w Witkowie powstał w dniu 1 kwietnia 2000 roku początkowo jako
jednostka podległa Klubowi Pracy w Niechanowie. W dniu 22 października 2001 roku
podpisano porozumienie na działalność jako osobna jednostka. Partnerami porozumienia byli:
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Wielkopolską Komendą OHP w Poznaniu,
Powiatowym Urzędem Pracy oraz Urzędem Miasta i Gminy Witkowo. Funkcję lidera klubu
pracy zajmuje Joanna Adamczewska.
Klub Pracy w Kłecku działa na podstawie porozumienia zawartego 31.12.1997r.
pomiędzy Urzędem Miejskim w Kłecku, Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan
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w Poznaniu, Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP w Poznaniu oraz Powiatowym
Urzędem Pracy w Gnieźnie. Stanowisko Lidera Klubu Pracy zajmuje Elżbieta Janiak .
Klub Pracy w Niechanowie powstał na podstawie porozumienia zawartego w dniu
2 lutego 1996 pomiędzy Urzędem Gminy

w Niechanowie, Stowarzyszeniem Młodych

Wielkopolan w Poznaniu, Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP w Poznaniu oraz
Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie. Stanowisko Lidera Klubu Pracy zajmuje Barbara
Ostojska.
W 2010 roku zadania podejmowane przez kluby pracy obejmowały, gminne centra
informacji, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
 działalność na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy – 3 603 osoby


udzielano porad indywidualnych, pomocy m.in. w pisaniu dokumentów aplikacyjnych
(CV, list motywacyjny), wypełnianiu ankiet i innych dokumentów udostępniano oferty
pracy ukazujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Gnieźnie i lokalnej prasie

łącznie dla 1877 osób.


zorganizowano warsztaty „Aktywne metody poszukiwania pracy”- w formie
jednodniowych spotkań. Tematyka zgodna była z podręcznikiem „Klubu Pracy”,
jednak dostosowana do specyfiki grupy. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 1726
osób.

 Działalność na rzecz młodzieży uczącej się – 3 164 osób


organizowano warsztaty dla osób uczących się (w wieku powyżej 15 roku życia).
Warsztaty organizowane były w formie jednodniowych spotkań - skorzystało łącznie
1502 osoby



udzielano porad indywidualnych młodzieży uczącej się. Łącznie z porad skorzystało
1212 osób



Młodzieżowe Forum Kariery (Targi Pracy, wizyta studyjna z Ukrainy, warsztaty
z zakresu tworzenia własnej firmy, Festyn Pracy i Kariery) 450 osób

 Kursy i szkolenia zorganizowano Kurs obsługi kas fiskalnych dla osób bezrobotnych,
poszukujących pracy, dla osób chcących podnieść kwalifikacje zawodowe

w sumie 89

osób.
 Liderzy Klubów Pracy brali również udział w:



14.01.2010 r. Poznań – Seminarium dla doradców zawodowych, personalnych
i kariery, nauczycieli przedsiębiorczości, psychologów i pedagogów szkolnych;
20.01.2010 r. Gniezno - ,,Szkolenie z promocji i współpraca z mediami”,
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19.02. 2010 r. Gniezno – Targi Edukacyjne;



20 – 21.04.2010 r. Chraplewo – szkolenie Liderów Klubu Pracy;



21.04.2010 r. Gniezno – Targi Pracy;



szkoleniach i spotkaniach zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Gnieźnie (raz na kwartał),



spotkaniach Liderów Klubów Pracy, Doradców Zawodowych organizowanych
przez SMW;



W Klubach Pracy w odbywały się także dyżury:


Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego wraz z radnymi gmin i powiatu
gnieźnieńskiego

 udzielano informacji dotyczącej bezpłatnych porad radcy prawnego
 Udzielano również informacji oraz pomocy w wypełnianiu wniosków do Fundacji
Polsko-Niemieckie Pojednanie.
Na wniosek Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu do Klubu Pracy
w Witkowie, Kłecku i Gnieźnie zostali skierowani stażyści - Karolina Furmaniak,
Monika Jacek i Sandra Parcheta– osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gnieźnie w celu odbycia stażu.

2. BEZPŁATNE PORADY – łącznie skorzystało 887 osób.
W ramach działalności Biura Terenowego Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan
w Gnieźnie prowadzone, są bezpłatnie dyżury specjalistów z zakresu poradnictwa
prawnego, pomocy społecznej, odszkodowań polsko- niemieckich, pozyskiwania środków
zewnętrznych: funduszy unijnych, grantów rządowych.
W okresie od w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. specjaliści udzielili 887
porad, w tym:
 Porady prawne - Krzysztof Kaczorek - 594 spotkań - dotyczyły głównie porad
z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, pracy; dyżury pełnione we
wtorki i piątki,
 Odszkodowania polsko- niemieckie Magdalena Szuba, Władysława Wawrowska –
pełnomocnik Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - 154
porady, dotyczyły głownie wypełniania wniosków o przyznanie odszkodowań za
deportację do pracy przymusowej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Deportowanych, przyznania uprawnień kombatanckich
 Zarządzanie informacją w organizacjach pozarządowych – Stanisław Dolaciński - 39
porad
 Rozliczanie podatku dochodowego PIT - 61 porad.
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 Pomoc organizacjom pozarządowym w przygotowaniu i w sporządzaniu rocznych
sprawozdań finansowych oraz rozliczania zadań publicznych – Bernadetta
Wojciechowska - 36 porad

3.

POZARZĄDOWA AKADEMIA POKOLENIA – 4 793uczestników

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Gnieźnie – Kierownik
Agnieszka Frąckowiak
POZARZĄDOWA
AKADEMIA POKOLENIA to inicjatywa powołana w celu
wspierania autorskich pomysłów na rzecz likwidowania przyczyn zróżnicowań społecznych
i ekonomicznych, w tym zwiększenia zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na
rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywności oraz zabezpieczenia społecznego.
Zasadniczym kierunkiem działania AKADEMII było zapewnienie mieszkańcom
województwa wielkopolskiego - w ramach rozwoju ich potencjału- dostępu do
specjalistycznych szkoleń i doradztwa oraz przedsięwzięć o charakterze integracyjnym.
W ramach proponowanego zadania
w okresie od 01 czerwca 2010r. do
30.12.2010r.uruchomione zostały:
 PUNKT KONSULTACYJNY
 AKADEMIA INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH,
które - dzięki wsparciu specjalistów, trenerów, instruktorów oraz koordynatorów
poszczególnych działań projektowych-stanowiły praktyczny aspekt organizowania się
lokalnych społeczności w zakresie tworzenia równych szans rozwojowych dla różnych grup
wiekowych i środowiskowych.
Podejmowane w tym czasie działania przejawiały się w realizacji poszczególnych
zadań, tj. :
 DZIAŁALNOŚCI PUNKTU KONSULTACYJNEGO w tym prowadzeniu
poradnictwa w zakresie:
 pomocy i integracji społecznej
(miejsca spotkań: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Gnieźnie,
Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie,
 prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, prawa pracy
(miejsca spotkań: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Gnieźnie,
instytucje Miasta Gniezna, Wrześni),
 rynku pracy
(miejsca spotkań: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Gnieźnie,
Młodzieżowe Centrum Kariery w Gnieźnie,
Gminne Centrum Informacji w Niechanowie,
Gminne Centrum Informacji w Kłecku,
Klub Pracy w Witkowie,
Świetlica Wiejska w Bieganowie (powiat wrzesiński),
instytucje oświatowe powiatu gnieźnieńskiego),
 zarządzania informacją w społecznościach lokalnych, w tym w organizacjach
pozarządowych
(miejsca spotkań: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Gnieźnie,
Młodzieżowe Centrum Kariery w Gnieźnie,
Gminne Centrum Informacji w Niechanowie,
Szkoła Podstawowa, Świetlica Wiejska w Bieganowie,
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Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie,
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu (siedziba
zarządu),
Siedziby organizacji pozarządowych w obszarze województwa
wielkopolskiego),
 zarządzania funduszami /pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na
projekty rozwojowe
(miejsca spotkań: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Gnieźnie,
Młodzieżowe Centrum Kariery w Gnieźnie,
Gminne Centrum Informacji w Niechanowie,
Szkoła Podstawowa, Świetlica Wiejska w Bieganowie,
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu
Siedziby organizacji pozarządowych w obszarze województwa
W okresie od 01 czerwca 2010r. do 30 grudnia 2010r. udzielono ogółem: 650 godz.
poradnictwa dla 1140 osób.


AKADEMII INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH, poprzez realizację:
Szkolenia zawodowe: 01.06.2010r.-30.12.2010r.
- Kursy komputerowe/obsługi urządzeń biurowych:
(miejsca spotkań: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Gnieźnie,
Gminne Centrum Informacji w Niechanowie,
Gminne Centrum Informacji w Kłecku,
Gimnazjum w Witkowie,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie,
Szkoła Podstawowa w Bieganowie (powiat wrzesiński),
Gimnazjum w Kołaczkowie (powiat wrzesiński),
Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni
-

Lektoraty języka angielskiego:
(miejsca spotkań: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw
w Gnieźnie,
Gminne Centrum Informacji w Niechanowie,
Gminne Centrum Informacji w Kłecku,
Klub Pracy w Witkowie,
Szkoła Podstawowa w Bieganowie,
Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie,
Szkoła Podstawowa w Owieczkach,
Szkoła Podstawowa w Kotuni (powiat słupecki),

Obywatelskich

-

Kurs kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
(miejsca spotkań: Gminne Centrum Informacji - Niechanowo-02-05.07.2010r.

-

Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych
(miejsca spotkań: Gminne Centrum Informacji - Niechanowo-03.07.2010r.

-

Warsztaty florystyczne
(miejsca spotkań: Świetlica Wiejska w Bieganowie,
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Gminne Centrum Informacji w Niechanowie,
Gminne Centrum Informacji w Kłecku,
-

Warsztaty taneczno-ruchowe
(miejsca spotkań: Świetlica Wiejska w Bieganowie,
Gminne Centrum Informacji w Niechanowie,
Gminne Centrum Informacji w Kłecku,
Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie (powiat wrzesiński),

-

Szkolenie doradców zawodowych w zakresie rynku pracy
(miejsca spotkań: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
w Gnieźnie,

-

Kurs obsługi urządzeń biurowych
(miejsca spotkań: Gminne Centrum Informacji w Niechanowie,

W okresie od 01 czerwca 2010r. do 30 grudnia 2010r. szkoleniami zostało objętych
około 569 osób.

V.

1.

REALIZACJA PROGRAMÓW SPECJALNYCH I DZIAŁAŃ
PROMOCYJNYCH

PROGRAM DLA SENIORÓW
Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, zapobiegając problemom nadwagi
i związanych z tym chorób, kontynuując poprzednie działania, projekt „Aktywny Senior”
adresowany został do beneficjentów z gminy Gołańcz, Kłecko, Niechanowo, Witkowo,
Poznań, Bieganowo i Trzemeszno.
Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie i własny sprzęt techniczny (rehabilitacyjny),
kontynuowaliśmy zadania cieszące się najwyższą akceptacją seniorów i ich opiekunów:
1. Zajęcia taneczno-ruchowe,
2. Zajęcia z zakresu aktywności ruchowej (aerobic),
3. Zajęcia ruchowe w wodzie na basenie (aquaaerobic).
Każdy z beneficjentów mógł znaleźć działanie, w którym poprawił swoją kondycję fizyczną
i psychiczną; zwiększył swoją świadomość na temat zdrowia, diety. Uczestnicy zdobyli
również dodatkowe umiejętności – taneczne.
Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia taneczne, wyjazdy na basen. Nacisk
instruktorów w prowadzonych dodatkowo pogadankach dotyczył znaczenia ruchu fizycznego
na ogólny stan zdrowia, który powoduje zwiększenie świadomości społeczeństwa i
mobilizację do uprawiania sportu.
Zadania realizowane były w oparciu o świetlice wiejskie oraz sale gimnastyczne – miejsca
znane w środowiskach.
Projektem objęta została grupa uczestników rekrutowana we współpracy z Kołami Gospodyń
Wiejskich i innymi organizacjami działającymi na danym terenie (Kluby Seniora,
Stowarzyszenia).

19

Zajęcia taneczno-ruchowe oraz zajęcia z zakresu aktywności ruchowej (aerobic) prowadzone
były na salach gimnastycznych i świetlicach wiejskich w miejscowościach Bieganowo,
Gniezno, Gołańcz, Kłecko, Niechanowo, Poznań, Trzemeszno, Witkowo.
Natomiast zajęcia ruchowe w wodzie na basenie (aquaaerobic) dla tej samej grupy
uczestników prowadzone były na pływalni w Gnieźnie (osoby z Kłecka Niechanowa oraz
Witkowa) oraz na pływalni w miejscowości Suchy Las (dla osób z Gołańczy i Poznania).
Zajęcia odbywały się w II turach – od 01.04 do30.06.2010 r. i po przerwie wakacyjnej od
01.09. do 30.11.2010 r.
Wszystkie zajęcia dla beneficjentów odbywały się nieodpłatnie.
W zajęciach taneczno-ruchowych udział wzięło 147 osób, w zajęciach z zakresu aktywności
ruchowej (aerobic) również 147 osób, natomiast w zajęciach ruchowych w wodzie na basenie
(aquaaerobic) 120 osób. Łącznie w działaniach w ramach projektu udział wzięło 414 osób.

2 WYPRAWKA SZKOLNA – dla 190 dzieci
Stowarzyszenie po raz siódmy we współpracy z władzami samorządowymi, ośrodkami
pomocy społecznej i sponsorami zorganizowało we wrześniu 2010 roku wyprawkę szkolną
dla 100 dzieci z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach. Wartość jednej wyprawki
szkolnej wynosiła 110 zł. Ponadto dla 90 uczestników kolonii z terenów powodziowych
zorganizowano no wyprawki szkolne i do zajęć WF o wartości 200 na osobę.

3. KONKURSY – 663 uczestników
 II Regionalny Konkurs Wiedzy „Wielkopolska w Unii Europejskiej”
Celem konkursu realizowanego w okresie 06 kwietnia – 15 czerwca 2010 r. było
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Wielkopolski, Unii Europejskiej
i samorządu terytorialnego, skierowany został do uczniów szkół gimnazjalnych z obszaru
województwa wielkopolskiego.
W I etapie konkursu udział wzięło 263 uczniów z 19 gimnazjów powiatów
gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, słupeckiego, wągrowieckiego.
II etap konkursu, w którym udział wzięło 84 półfinalistów rozegrany został
w siedzibie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza /Kolegium Europejskie/ w Gnieźnie.
W dniu 15 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół w Niechanowie odbył się III etap
przedsięwzięcia, w którym 6 finalistów odpowiadało na 6 pytań szczegółowych
i 2 problemowe.
5 Finalistom Konkursu przyznano stypendia motywacyjne, ufundowane przez
darczyńców Stowarzyszenia, w kwotach 2.000 zł, 1.500,00 zł, 1.000,00 zł, 1.000,00 zł
i 500,00 zł rocznie.
 XV 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 prawie
400 uczniów. Konkursów odbywa się w 3 etapach.
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Finaliści otrzymali nagrody w postaci 4 stypendiów motywacyjnych w kwotach 1.500 zł,
1.000 zł, 500 zł i 300,00 zł rocznie ufundowanych przez darczyńców Stowarzyszenia
Młodych Wielkopolan.

4 Wycieczki do Warszawy i Sejmu RP - 9 spotkań – 390 osób,
16.04.2010r. – Prywatne Gimnazjum w Gnieźnie – 50 osób
14.05.2010r. Szkoła Podstawowa nr 5 Gnieźnie – 50 osób
18.05.2010r. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gnieźnie-50 osób
08.06.2010r. Szkoła Podstawowa Zagórów – 50 osób
11.06.2010r. Szkoła Podstawowa Owieczki – 50 osób
11.06.2010r. Biuro Poselskie w Gnieźnie – 30 osób
12.06.2010r. Gimnazjum Gołańcz – 50 osób
23.06.2010r. Zakład Poprawczy Witkowo – 10 osób
22.10.2010r. Gimnazjum nr 1 Gniezno – 50 osób
Program wycieczek obejmował:
Napieralskim, Bartoszem Arłukowiczem oraz Tadeuszem Tomaszewskim

5 Akcje charytatywne na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci z terenów
popowodziowych
Członkowie Stowarzyszenia włączyli się do gromadzenia środków finansowych i
organizowania pomocy rzeczowej dla Stanisława Kasprzyka, Iwony Kozaneckiej, rodziny
poszkodowanej w pożarze w gminie Kłecko i 90 dzieci z terenów powodziowych oraz osoby
niepełnosprawnej z Wrześni na turnus rehabilitacyjny. Łączna wartość zgromadzonej pomocy
materialnej i rzeczowej wyniosła około 30 tys. złotych.

6 Spotkanie Pań pełniących funkcję publiczne – Gniezno 8 marca 2010r. –
40 osób.
7 Wspieranie grup nieformalnych w staraniach o założenie stowarzyszenia.
W wyniku działalności doradców oraz wolontariuszy Stowarzyszenia powstały 3 UKS-y
(UKS „Lider” Szczytniki Czerniejewskie, UKS „Orły Cielimowo” UKS „Darter” w Gnieźnie,
Grupa Odnowy Wsi Bieganowo)

PROMOCJA
1. Stowarzyszenie informowało za pośrednictwem mediów oraz strony internetowej
mieszkańców Wielkopolski o podejmowanych działaniach programowych.
2. Odbyło się kilkanaście konferencji prasowych członków władz Stowarzyszenia
i koordynatorów projektów, informujących o podejmowanych działaniach programowych.
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3. Prowadzono promocje akcji 1 % na rzecz organizacji pożytku publicznego poprzez
wydanie plakatu promocyjnego, wizytówki, oraz udział w Koalicji na rzecz 1%
w Gnieźnie.
4.
Spotkania informacyjno – okolicznościowe z okazji XX - lecia Stowarzyszenia.
(Gołąbki, Niechanowo, Kłecko, Gołańcz, Bieganowo, Czeszewo gmina Miłosław)
W spotkaniach wzięło udział około 600 osób. W czasie spotkań przedstawiono działalność
Stowarzyszenia w latach 1990 – 2010 oraz przekazano podziękowania w formie dyplomów
dla osób i instytucji oraz organizacji.

VI.

Przedstawiciele Stowarzyszenia w organach publicznych i władzach
statutowych organizacji

- Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich –
Frąckowiak Agnieszka
- Naczelna Rada Zatrudnienia – Szymankiewicz Andrzej
- Wojewódzka Rada Zatrudnienia – Szymankiewicz Andrzej
- Powiatowa Rada Zatrudnienia w Poznaniu – Wasielewski Grzegorz
- Powiatowa Rada Zatrudnienia w Gnieźnie – Janiak Elżbieta
- Powiatowa Rada Pożytku Publicznego w Gnieźnie –Dolaciński Stanisław
- Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich – Filipiak A. Laura
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” – Dolaciński Stanisław
- Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – Dolaciński Stanisław,
Tomaszewski Tadeusz,
- Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu – Tomaszewski Tadeusz
Ponadto w Radzie Nadzorczej Ośrodka Rekreacyjnego „Wielkopolska” SA
Stowarzyszenie reprezentuje Przemysław Wielgosz.
Partnerzy działań statutowych Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan:
 Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
 Wielkopolskie Kuratorium Oświaty;
 Wojewoda Wielkopolski;
 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu;
 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wrześni, Koninie,
 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, Wrześni i Wągrowcu,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,
 Komendy Powiatowe PSP w Gnieźnie, Wrześni, Wągrowcu i Słupcy
 Urząd Miejski w Gnieźnie i Koninie
 Urzędy Gmin Gołańcz, Kłecko, Mieścisko, Niechanowo, Witkowo, Kiszkowo, Ostrowite,
Dolsk, Wolsztyn, Kołaczkowo, Zagórów, Przygodzice, Miłosław, Kostrzyn Wielkopolski,
Środa Wielkopolska, Śrem, Września, Pyzdry, Pyzdry, Gmina Słupca, Trzemeszno,
Gmina Gniezno, Mieleszyn, Odolanów, Książ Wielkopolski, Nekla.
 Rady Sołeckie i Rady Osiedla
 organizacje społeczne, ośrodki pomocy społecznej, placówki oświatowe, ośrodki sportu
i rekreacji - m.in.: WZ LZS w Poznaniu, SZS „WIELKOPOLSKA” OW Z OSP RP
w Poznaniu, Wielkopolski Związek Narządu Ruchu, UKS „Kusy” Gniezno, UKS
„Niechan”, GLKS „Pelikan”, UKS „Błyskawica”, UKS „Grunwald”, UKS „Kusak”, Rada
Osiedla „Winiary”, Stowarzyszenie „Promyk” (Gniezno, Kiszkowo, Witkowo,
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Trzemeszno), OPS w Kostrzynie Wlkp. i Gołańczy, Gimnazjum w Wierzbnie, PZERiI,
Domy Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”
w Gnieźnie oraz inne;
W ramach działalności statutowej w 2010 r., Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
zatrudniło w ramach umów zleceń, umów o dzieło oraz ryczałtów sędziowskich 987
osób, które otrzymały wynagrodzenie w kwocie łącznie 451.730 zł.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. z oferty programowej działalności
nieodpłatnej i odpłatnej Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan skorzystało 31 760
mieszkańców Wielkopolski.
Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan z działalności za rok
2010 przyjęto na posiedzeniu Zarządu SMW w dniu 18 kwietnia 2011 r.
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