Sprawozdanie z działalności Zarządu
Czernikowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i
Sportu „Czyż-nie” za rok 2011
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu
„Czyż-nie” organizuje oraz wspiera różnego rodzaju działania, które są przewidziane
w działalności statutowej Stowarzyszenia i były realizowane w roku 2011.
Stowarzyszenie osiągnęło przychód: w roku 2011 – 1.660.293,41 zł
Cyklicznie zwoływano zebrania zarządu, na których podejmowano decyzje co do
realizacji planowanych przedsięwzięć. Poddawaliśmy się kontroli inspektorom z Urzędu
Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Sprawdzane były realizowane
przez nas projekty ze środków unijnych.
Terminowo dokonywano rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Toruniu oraz z ZUS-em.
Podjęliśmy

współprace

z

Kujawsko

-

Pomorską

Federacją

Organizacji

Pozarządowych. W ramach współpracy mamy reprezentanta w zespole eksperckim federacji
do spraw znaku jakości organizacji pozarządowych. Reprezentant jest również członkiem
Kapituły Znaku jakości federacji. W ramach współpracy prowadzimy społecznie warsztaty
i szkolenia dla innych członków organizacji pozarządowych naszego województwa.
Prezes Stowarzyszenia uzyskał od Marszałka Województwa kujawsko - pomorskiego
nagrodę za dotychczasową działalność w sferze edukacji „Kryształowa koniczynka”.
Kandydatura była rekomendowana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.
Stowarzyszenie zgłosiło również swego kandydata w konkursie Eurolider 2011.
Organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Poparcie również uzyskaliśmy od
Starosty Toruńskiego.
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Podjęliśmy działania związane z procedurą konsultacji z lokalnym samorządem
w kwestii programu konsultacji oraz wieloletniego programu współpracy samorządu
z organizacjami samorządowymi.
W grudniu 2011 r. zorganizowaliśmy w partnerstwie ze Starostwem powiatowym
konferencję na temat promocji inkubatora przedsiębiorczości w zakresie dobrych praktyk.
Zostali zaproszeni prelegenci z Urzędu Marszałkowskiego oraz Instytucji zajmującymi się tą
problematyką. Mieliśmy okazję zaprezentować swój dorobek w zakresie przedsiębiorczości
oraz wypromować gminę Czernikowo w tym zakresie. Konferencja oraz działalność
Stowarzyszenia została bardzo dobrze odebrana przez zaproszonych gości, którzy byli
zaskoczeni tak prężnym działaniem wiejskiego Stowarzyszenia.
Zarejestrowaliśmy domenę internetową www.czyznie.org.pl .
Ze środków unijnych zrealizowano we wrześniu 2011 konferencję edukacyjno –
promocyjną dla uczestników projektu „Innowacyjne formy kształcenia drogą do zdobycia
wykształcenia” z udziałem władz lokalnych oraz partnerów projektu. Konferencja miała
charakter edukacyjno – promocyjno – integracyjny.
Działalność Stowarzyszenia skupiała się również między innymi na realizacji
projektów finansowanych ze środków unijnych, ze środków innych instytucji zewnętrznych
oraz realizowała własne inicjatywy ze środków własnych.
Realizowane projekty ze środków unijnych:

•

„Nowoczesne

formy

kształcenia

drogą

do

zdobycia

wykształcenia

i kształtowania postaw społeczeństwa informacyjnego” w ramach działania 9.3
POKL – kwota 1.491.580 zł – Urząd Marszałkowski w Toruniu. Trwa realizacja.
•

„Szkolenia i doradztwo dla firm z kujawsko-pomorskiego odpowiedzią na
kryzys” Poddziałanie 8.1.1 POKL – 169.872,95 zł – Urząd Marszałkowski w Toruniu

•

„Własna firma szansą na sukces”, Działanie 6.2 POKL – 1.078.940,00 zł –
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Trwa realizacja.

•

„Innowacyjne formy kształcenia drogą do zdobycia wykształcenia”. Działanie 9.3
POKL – 1.533.174, 00 zł Urząd Marszałkowski w Toruniu. Trwa realizacja.

•

„Z przeszłością w przyszłość – Czyż nie warto pamiętać o zabytkach” Działania
9.5 POKL – 49.983,00 zł Urząd Marszałkowski w Toruniu. – wystawa kończąca w
marcu 2012 realizacja od maja 2011.
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•

Warsztaty wyjazdowe: filmowe, fotograficzne i plastyczne dla uczniów z plenerem
malarskim i wystawą: ZEWSZĄD JEST WIDOK NA CZTERY STRONY
ŚWATA” – 20 399,70 - LGD PROW - w grudniu został złożony wniosek.

Realizowane projekty z innych środków zewnętrznych i własnych:
•

DWORKI GMINY CZERNIKOWO - VI dobrzyński plener malarski o wartości
projektu 1.000 zł + wkład własny – współfinansowanie przez Starostwo Powiatowe w
Toruniu, miejsce: SP w Czernikowie//Obrowo/Łążyn/Steklin czerwiec 2011

•

VI warsztaty przyrodnicze dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z powiatu
toruńskiego, o wartości projektu 4.400 zł. Projekt dofinansowany przez Powiatowy
Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu, miejsce: SP w Czernikowie maj 2011

•

PRZYGODA Z TEATREM IV warsztaty teatralne dla uczniów szkół podstawowych,
nauczycieli, instruktorów teatralnych, opiekunów kółek teatralnych. Wartości projektu
1.000 zł, miejsce: SP w Czernikowie czerwiec 2011

Realizowane przedsięwzięcia ze środków własnych:

• Zorganizowaliśmy turniej „Noworoczny turniej tenisa stołowego” dla dzieci i
młodzieży naszej gminie. Turniej się odbył w styczniu w Zespole szkół w
Czernikowie.

• Współudział z UG i SP Czernikowo w finansowaniu (nagrody) oraz podsumowaniu
XII gminnego konkursu plastycznego i fotograficznego pn. DWORKI GMINY
CZERNIKOWO i okolic. Luty 2012

• W grudniu zorganizowano 9 edycję akcji charytatywnej „Czyż nie warto zostać
świętym Mikołajem?”. Z zebranych funduszy (2,5 tys. zł) finansowaliśmy wycieczki i
wyjazdy edukacyjne dla dzieci zimowiskowych, wsparliśmy uczniów potrzebujących,
choinkę oraz Parafialny Dzień Dziecka Zespołu Charytatywnego. Finalistom kwesty
sfinansowaliśmy wyjazdy edukacyjne i kulturowe do Torunia.

• Wsparto wydanie tomiku poety czernikowskiego z grafikami uczestniczki w/w
dobrzyńskich plenerów malarskich pt. SŁOWOBRAZY grudzień 2011

• Odbył się organizowany z SP i UG w Czernikowie gminny konkurs literacki im. K.K.
Baczyńskiego RZECZY NEPOKÓJ, skierowany do dzieci i młodzieży na twórczość
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własną (wiersze, opowiadania, legendy), zakończone wydaniem tomików (wsparcie
nagrodami, książkami)

• Współfinansowano (dużymi kwotami wsparcia) udział uczniów w Międzynarodowych
Zawodach Odysei Umysłu. Zespół biorący udział w zawodach występował pod nazwą
Stowarzyszenia i zajął III miejsce w etapie ogólnopolskim.

• Finansowaliśmy wyjazdy reprezentantek, występujących pod nazwą Stowarzyszenia,
na wojewódzkie i ogólnopolskie festiwale

piosenki dziecięcej i młodzieżowej,

zajmując przy tym wysokie pozycje i zdobywając wyróżnienia.

• Współorganizowano ze Starostwem, UG, SP Czernikowo konkursy recytatorskie
recytacji poezji twórców regionalnych lokalnych, Dobrze Ziemio (wsparcie
nagrodami, książkami) i poezji K.K. Baczyńskiego Znów wędrujemy ciepłym krajem
(wsparcie nagrodami, książkami)

• wsparto akcję ratowania chaty poolęderskiej poprzez zakup folii i akcesoriów
budowlanych oraz poczęstunek dla uczestników sprzątania

• od 2 lat członkowie zarządu wspierają akcję ratowania chaty poolęderskiej (b. siedziby
kantora - szkółki ewangelickiej) poprzez wizyty lokalne, wizyty w WUOZ Woj.
Urzędzie Konserwatora Zabytków, wizje lokalne z Energą, pisma do Pastora i do
Energi, do WUOZ, wizyty na Radzie Parafialnej w Toruniu, wielokrotne wizyty w
domu we Łęczu w obecności przedstawicieli WUOZ, ENERGI, pastora, akcja
sprzątania 9 czerwca, wizyty w nadleśnictwie.

Sprawozdanie sporządził Zarząd Stowarzyszenia „Czyż-nie” w dniu 10.06.2012 r. w składzie:

Andrejus Sivickis ……………...…….

Piotr Murszewski …………..………..

Violetta Paczkowska ……..………….
Daniel Świdurski ……………………

Dariusz Chrobak ……………………..
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