Sprawozdanie za rok 2007

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 2007.
Cyklicznie zwoływano zebrania Zarządu, na których podejmowano decyzje co do
realizacji planowanych przedsięwzięć, spotkania równieŜ odbywały się w poszerzonym
gronie z liderami zespołów tematycznych. Członkowie Zarządu, równieŜ w roku 2007,
aktywnie pracowali nad wszystkimi projektami, biorącymi udział w konkursach grantowych
na finansowanie róŜnorodnych przedsięwzięć.
Do Stowarzyszenia sukcesywnie przyjmowano nowych członków.
Terminowo dokonywano rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Toruniu oraz z ZUS-em.
Doprowadzono do sfinalizowania zmian w statucie Stowarzyszenia, zgodnie
z przyjętymi uchwałami z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
Podpisano porozumienie pomiędzy organizacjami pozarządowymi, jednostkami
samorządowymi i innymi instytucjami powiatu toruńskiego, mające na celu współpracę
w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych z programowania na lata 2007-2013.
W ramach porozumienia Stowarzyszenie jest objęte bezpłatnym doradztwem w dziedzinie
pozyskiwania funduszy oraz moŜliwościami brania nieodpłatnie udziału o tej tematyce
w szkoleniach.
Największe realizowane działania w roku 2007 to:
•

Pozyskanie funduszy na drodze konkursowej od Zarządu Starostwa Powiatowego
w Toruniu na zoorganizowanie i przeprowadzenie „Konkurs muzyczny pod hasłem
PIOSENKA ŁAGODNA dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Powiatu Toruńskiego (dla solistów i zespołów do 5 osób)” (grand w wysokości
1000 zł). Głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa w Czernikowie.

•

Pozyskanie funduszy na drodze konkursowej od Zarządu Starostwa Powiatowego w
Toruniu na zoorganizowanie i przeprowadzenie „Powiatowy konkurs o zabytkach
i historii powiatu toruńskiego dla uczniów kl. IV-VI SP” (grant w wysokości
1400 zł). Głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa w Czernikowie.

•

Pozyskanie funduszy na drodze konkursowej z Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

w zakresie ekologii na realizację

zadania: „Warsztaty przyrodniczo-plastyczne dla uczniów i nauczycieli szkoły
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podstawowej z powiatu toruńskiego” (grant w wysokości 2.800 zł). Głównym
organizatorem była Szkoła Podstawowa w Czernikowie.
•

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

•

Przygotowano aplikację - Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gminy
Czernikowo 2007 poprzez zajęcia pozalekcyjne i nie udało się pozyskać funduszy na
ich realizację. Aktualnie program czeka na przystąpienie do konkursu ze środków PO
KL.

•

Zorganizowano kolejną 5 edycję akcji charytatywnej „CzyŜ nie warto zostać świętym
mikołajem?”. Zebrane pieniądze przez uczniów Szkoły Podstawowej w Czernikowie
oraz Zespołu Szkół w Czernikowie w wysokości około 5.300 zł.

•

Zebrane środki z edycji 4 przeznaczono na zimowisko dla uczniów, choinkę szkolną
oraz Dzień Dziecka. Przedsięwzięcia realizowano przy współpracy Szkoły
Podstawowej w Czernikowie, Zespołem Szkół w Czernikowie oraz Czernikowskim
Zespołem Charytatywnym.

•

Realizowano zapisy umowy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła, będącym organizacją poŜytku publicznego, na mocy której moŜna przekazywać 1% odpisu od podatku
na nasze Stowarzyszenie (z PIT-ów za rok 2006 uzyskano z wpłaty 1% – 1.674 zł).

•

Realizowano zadania z największego spektakularnego sukcesu którym jest, uzyskanie
środków w wysokości 438.516 zł na przeprowadzenie szkoleń komputerowych
i językowych dla osób pracujących. Jest to działanie 2.1 ZPORR. Realizacja tego
przedsięwzięcia trwa do dziś, jako czynności rozliczeniowe. W szkoleniach wzięło
udział 140 osób i cieszyły się one ogromnym powodzeniem. Bardzo wysoko ocenione
merytorycznie przez instytucję kontrolującą. Do realizacji tego projektu powołany
został odpowiedni zespół ludzi składających się z członków Stowarzyszenia. Po realizacji tych szkoleń Stowarzyszenie juŜ posiadało swoje własne środki trwałe. Są to
3 zestawy komputerowe, 2 laptopy, 3 wieŜe radiomagnetofonowe, urządzenia biurowe, sieciowe programy multimedialne do nauki języka angielskiego i niemieckiego.

•

Stowarzyszenie przy podpisaniu listu intencyjnego z młodzieŜową Rady Gminy oraz
Urzędem Gminy przygotowało projekt na drodze konkursowej do Urzędu
Marszałkowskiego o tematyce edukacyjnej skierowanej do młodzieŜy szkolnej ze
środków PO KL o wartości 50.000 zł. Aktualnie wniosek przeszedł weryfikację
formalną i jest skierowany do oceny merytorycznej.
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•

Stowarzyszenie przygotowało projekt i złoŜyło wniosek na drodze konkursowej do
Urzędu Marszałkowskiego o tematyce edukacyjnej skierowane do osób pracujących
powyŜej 45 roku Ŝycia ze środków PO KL o wartości 70.000 zł. Aktualnie wniosek
przeszedł weryfikację formalną i jest skierowany do oceny merytorycznej.

•

Stowarzyszenie przygotowało dwa wnioski z funduszy „programu norweskiego”,
o tematyce wdraŜania zasad demokratycznych na terenie gminy i utworzenia punktu
konsultacyjnego dla mieszkańców naszej gminy. Wnioski przeszły weryfikacje
formalne i merytoryczne, ale nie uzyskały odpowiedniej ilości punktów do udzielenia
finansowania tym projektom.
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