Sprawozdanie z działalności za rok 2006

Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu
„CzyŜ-nie” organizuje oraz wspiera róŜnego rodzaju działania, które są przewidziane
w działalności statutowej Stowarzyszenia i miało to miejsce równieŜ w roku 2006.
Członkowie Zarządu, równieŜ w roku 2006, aktywnie pracowali nad wszystkimi projektami,
biorącymi udział w konkursach grantowych na finansowanie róŜnorodnych przedsięwzięć.
Niektóre przedsięwzięcia były pod szyldem Stowarzyszenia, a niektóre pod Urzędu Gminy
lub szkół.
Największe sukcesy to:
•

Zorganizowano konkurs na wielkanocną kartkę z motywem czernikowskim
i pozyskano od toruńskiego Starostwa Powiatowego fundusze na ich wydanie.

•

W pierwszej połowie roku były zorganizowane konkursy dla uczniów ze szkół gminy
Czernikowo. Pierwszy to konkurs na twórców lokalnych, a drugi – recytatorski.

•

Cykliczne organizowanie konkursu plastycznego i fotograficznego – wykonano dokumentację fotograficzną nekropolii, cmentarzy i miejsc pamięci.

•

Przygotowano aplikację - Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gminy
Czernikowo 2006 poprzez zajęcia pozalekcyjne i pozyskano fundusze na ich realizację (przedsięwzięcie realizowano pod szyldem Gminy Czernikowo).

•

Pomoc w projektowaniu widokówki z szopki boŜonarodzeniowej 2005 i współfinansowanie jej wydanie (akcję pilotował Czernikowski Zespół Charytatywny).

•

Udział w realizacji projektu Plener malarski – klejnoty gminy Czernikowo przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

•

Zorganizowano kolejną, 3 edycję akcji charytatywnej „CzyŜ nie warto zostać świętym
mikołajem?”. Zebrane pieniądze przeznaczono na zimowisko dla uczniów i choinkę
szkolną. Akcję realizowano przy współpracy Szkoły Podstawowej w Czernikowie
oraz z Czernikowskim Zespołem Charytatywnym.

•

Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła, będącym organizacją poŜytku publicznego, na mocy której moŜna przekazywać 1% odpisu od podatku na
nasze Stowarzyszenie (za rok 2005 uzyskano z wpłaty 1% – 876 złotych)

Największym spektakularnym sukcesem jest (po dwóch nieudanych próbach składania
wniosków), uzyskanie środków w wysokości 438.516 zł na przeprowadzenie szkoleń
komputerowych i językowych dla osób pracujących. Jest to działanie 2.1 ZPORR. Reali-
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zacja tego przedsięwzięcia ma trwać od października 2006 roku do czerwca 2007 roku.
W szkoleniach tych bierze udział 140 osób i cieszą się one ogromnym powodzeniem. Do
realizacji tego projektu powołany został odpowiedni zespół ludzi składających się
z członków Stowarzyszenia. Są przygotowywania do kolejnej edycji.
Po realizacji tych szkoleń Stowarzyszenie będzie juŜ posiadało własne środki trwałe.
Cyklicznie zwoływano zebrania Zarządu, na których podejmowano decyzje co do realizacji planowanych przedsięwzięć. Odbyły się dwa Walne Zgromadzenia. Na końcoworocznym
walnym zgromadzeniu Zarząd uzyskał absolutorium i w tym samym składzie został wybrany
na nową 4-letnią kadencję. Do Stowarzyszenia sukcesywnie przyjmowano nowych członków.
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostali podzieleni na cztery grupy robocze (edukacja,
kultura, sport i rozwój).
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