Sprawozdanie za rok 2008

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 2008.
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 2008,
aktywnie pracowali nad wszystkimi projektami, biorącymi udział w konkursach grantowych
na finansowanie róŜnorodnych przedsięwzięć.
Terminowo dokonywano rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Toruniu oraz z ZUS-em.
Na mocy podpisanego porozumienia 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,
Stowarzyszenie korzysta z bezpłatnego doradztwa w dziedzinie pozyskiwania funduszy oraz
moŜliwościami brania nieodpłatnie udział o tej tematyce w szkoleniach. Członkowie brali
udział w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu
Społecznego w Toruniu.
Wzięliśmy udział w konferencji jako prelegenci zorganizowanej przez ROEFS w Toruniu. Tam przedstawiliśmy w przygotowanej przez nas prezentacji multimedialnej swój
dorobek w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych. To była dobra promocja Stowarzyszenia i naszej gminy.
Byliśmy zaproszeni z młodzieŜą do telewizji regionalnej w audycji o działaniach
organizacji pozarządowej.
Największe realizowane działania w roku 2008 to:
•

Realizacja projektu Renowacja cmentarza ewangelickiego w Makowiskach „Tak
Trzeba”. To było bardzo dobrze przygotowane przedsięwzięcie, które swą specyfiką
i medialnym rozgłosem poruszyło wiele w lokalnej świadomości. Na realizację tego
projektu pozyskano granty z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (4.000 zł) oraz
z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu „Kultura bliska” (5.830 zł).

•

Stowarzyszenie w partnerstwie ze szkołami w Czernikowie, z młodzieŜową Rady
Gminy oraz Urzędem Gminy przygotowało projekt na drodze konkursowej do Urzędu
Marszałkowskiego o tematyce edukacyjnej skierowanej do młodzieŜy szkolnej ze
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środków PO KL działanie 9.5 o wartości 50.000 zł. Wniosek ten uzyskał
dofinansowanie i do grudnia 2008 roku był realizowany. W ramach projektu młodzieŜ
poznała techniki fotografii, filmu, dziennikarstwa oraz zostały przygotowane foldery
reklamowe naszej gminy poświęcone obchodom 700-lecia.
•

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 poddziałanie 8.1.1 o wartości 56.400 zł.
Projekt uzyskał dofinansowanie i w ramach tego, osoby po 45 roku Ŝycia mogły
uzupełnić swoje umiejętności w dziedzinie obsługi komputera.

•

Pozyskanie funduszy na drodze konkursowej z Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie ekologii na realizację
zadania: „II warsztaty przyrodnicze dla uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej
z powiatu toruńskiego” (grant w wysokości 2.900 zł). Głównym organizatorem była
Szkoła Podstawowa w Czernikowie.

•

Przygotowana aplikacja - Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gminy
Czernikowo 2008 ze środków POKL, nie pozyskała funduszy na ich realizację. Jednak
w zmienionej formie uzyskało dofinansowanie Rządowego Programu Wyrównywania
Szans Edukacyjnych.

•

Zakończyliśmy realizację zadań związanych z działaniem 2.1 ZPORR, które
dotyczyły uzyskania środków w wysokości 438.516 zł na przeprowadzenie szkoleń
komputerowych i językowych dla osób pracujących. W szkoleniach wzięło udział
140 osób i cieszyły się one ogromnym powodzeniem. Bardzo wysoko ocenione
merytorycznie i formalnie przez instytucję kontrolującą.

•

Zorganizowano kolejną, 6 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 3.300 zł.

•

Zebrane środki z edycji 5 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.

•

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

•

Zapoczątkowaliśmy turniej „Noworoczny turniej tenisa stołowego”, który ma się
odbywać cyklicznie na początku roku kalendarzowego. Patronat sprawuje Urząd
Gminy w Czernikowie.

•

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 2007 uzyskano z wpłaty 1% - 2.674 zł)
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