
KOMITET PARTNERSKI ZIEMI GOSLINSKIEJ
62-095 Murowana GoŚlina ul. Poznańska 16

NIP "17'7-21-06-904 , Nr KRS - 0000157391

BILANS

AKTYWA Na
20t0-12-31

( zł)

Na
20lr-1f-31

( zł.)

PASYWA Na
2010-12-31

( zł\

Na
20tr-12-
3| ( zł)

A . Maiątek trwaty 0.00 0.00 A' Fundusze wlasnę \ 3 238,99 (-)3 303,82

I. Wartości niematerialne i
prawne

0,00 0,00 I. Fundusz statutowy
I.l.Nalężnę , lecz nie
wniesionę wkłady na
fundusz statutowY

0,00 0,00

lI. Rzeczowy majątek
trwałv

0,00 0,00 II. Wynik finansowy
ogółęm za rok obrotowy

(-) 3 f38,99 (-)3 303,82

IIl. Finansowy majątek
trwaĘ

0,00 0,00 1. Nadwyzka
przychodów nad
kosztami
(wielkość dodatnia)

2. NadwyŹka
kosztów nad
przychodami
(wielkość uiemna)

0,00

\ 3 f38.99

0,00

(-)
3 303.82

B. Maiatek obrotowY 761.01 389.44 B. Ręzerwy 0.00 0.00

I. Zapasy rzęczowoh
składników majątku
obrotowego

C. Zobowiązania długo-
terminowę z tytułu
krędr,tów ipoŻyczek 0.00 0.00

II. Nalezności i roszczenia 0,00 0,00 D. Zobowiązania krótko-
terminowe ifundusze
soecialne 4 000,00 3 693.26

III' Papiery wartościowe
br zezI7aczonę do obrotu

I, Zobowiązania 4 000,00 3 693,26

IV Środki pienięznę 761.01 389 '4Ą II Fundusze specialne 0.00 0.00

C. Rozliczenia
międzyokresowe

E. Rozliczenta mlędzy-
okręsowe i przychody
orzvszłvch okresów 0.00 0.00

Suma akwwów 761 .0 I 389,44 Suma pasYwów 761.01 389.44
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KoMITET PARTNERSKI ZIEMI coŚllŃsrIpl
62.095 Murowana GoŚlina ul. Poznańska 16
NIP 7'7'7-2'l-06-904 . Nr KRS 0000157391

RACHUNEK WYNIKOW

POZ, NAZWA POZYCJ] NA ( zł)
2010-12-31

NA(zł)
2011-12-31

A Przychody z działa|ności statutowej
I Składki brutto określone statutęm
II Wpły*y z nięruchomości i ruchomości użytkowan. prZęZ Stowarzysz
III Dotacje , subwencje i wpływy z ofiarnoŚci publicznej ,

IV Darowizny , spadki i zapisy.
V Przychody z odpłatnej działalnoŚci statutowej ,

VI Inne wpływy,
VII Dodatnia róinica miedzv orzvchodami a kosztami okręsu ooorzed.

126 579,84
500,00

0,00
114 882,01

2 550,00
4 900,00

0,00
3 747.83

44 0t0,79
0,00
0,00

35 660,79
ó 350,00
2 000,00

0,00
0.00

B Kosztv realizacii zadań statutowvch tt'7 963.09 45 583.96

A-B
Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub/ wielkość
uiemna )

(+)
8',716.75

(-)
1573.t7

D Ko szty zw iązane z r ea\izacj ami proj ektów oraz adm i n i stracyj ne
l. Zuiycie materjałów i energii
2, Usługi obce
3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
4. Amortyzacja
5. Pozostałę

12 886,2',1

3 306,62
2 988,63
4s0,00

0,00
6141.02

2 734,51
1 052,85

421,65
530,00

0,00
730.01

E Pozostałe przychody ( nie wymienione w poz. A i G )
1. Przychody ze sprzedaĘ produktów
2, Koszt wytworzenia produktów na własnę potrzeby
3. Przychody ze sprzedaĄ towarów i nrateriałów
4, Pozostałę przvchody opęracyinę

000,00
000,00

0,00
0,00
0.00

I 000,00
I 000,00

0,00
0,00
0.00

-r Pozostałe koszfy ( nie wymienione w poz. B, D i H
uzyskaniem przychodów wymienionych w poz. E .

1. Amortyzacja
2" ZuĘcie materiałów i energii
3. Usługi obce
4^ Podatki i opłaty , w tym :

podatek akcyzowy
5. Wynagrodzenia
6, Ubezpieczenia i inne świadczęnia
7, Pozostałe koszty rodzajowe
8. Wartość sprzedanych towarów i matęriałów
9. Pozostałe koszW operacyine

) , zwtązane z 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

U Przvchodv finansowę 30.s3 9.13
H Kosztv finansowe 0.00 5.27
I_l-

C.D+
E-F+
G-H

Wynik brutto na całokształcie działalności
( wielkość dodatnia lub / ujemna )

(-l
3 238,99

(-)
3 303,82

J Zyski i straty nadzwyczajne:

II
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Stratv nadzwvczainę - wielkoŚć uiemna

0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0.00

K Podatek dochodow 0,00 0.00
L Pozostałe obowiazkowę zmnięiszenie zvsku ( zwiększęnię stratv ) 0.00 0.00
M:

I+J-
K-L

Wynik finansowy netto ogółem
I. Róznica zwiększająca przychody roku następnego ( wartość dodatnia )
II. Róznica zwiększająca koszty roku następnego ( wartoŚć ujemna )

(-) 3 238,ee
0,00

(-) 3 238,99

(-) 3 303,82
0,00

(-) 3 303,82
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KOMITET PARTNERSKI ZIEMI GOSLINSKIEJ
62-095 Murowana Goślina ul' Poznańska 16

NIP'777-2'l-06-904 . Nr KRS - 0000157391

Murowana Goślina 27 -03 -20 12

INFORMACJA DODATKOWA
2011ROK

l. Stowarzyszenie ,, I(omitęt Partnerski Zierni Goślińskiej ,, zostało zarejestrowane dnia 07 .04.2003 r i od tego
dnia rozpoczęło działalność statutową ;

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i rozwój wspóĘracy Murowanej Gośliny z miejscowościami i
regionami z Polski i zagranicy na szczęb|u stowarzyszeń , organizacji, ośrodków kultury i sportu oraz
bezpośrednich kontaktów mięszkańców wspóĘracujących stron ;

2. Księgi rachunkowę 2011 roku otwarto 1 stycznia ;

3' W 20l l r. Stowarzyszenie zrea|izowało lub wspóhealizowało następujące przedsięwzięcia :

- projekĘ pt. :

3.1 Warsztaty dla młodziezy białoruskiej w ramach projektu

,,Wspólne korzenie - wspólne wartości ,, - lipiec 201| r, ;

3.2 V Międzynarodowy Plenęr Rzęzbiarki ,,PuszczaZię|onka,, - sierpień - wrzesień 20II r. :

3.3 ,, Akademia KreaĘwnych VIPów,, w ramach ogłoszonego przez MEN
Roku - ', 

Szkoła z Pasją,, ;

4' Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenione się w następujący sposób :

a) nalęŹności i zobowiązania , w tym ztytułupoiyczek - w kwocie wymagającej zapłaĘ
b) środki pienięine ,kapitały ( fundusze ) oraz pozostałe aktywa i pasywa - wedfug wartości nominalnej .

5' W ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych : nalężności i zobowiązania , w Ęm
równięipoŻyczki - w wartości nominalnej .

6' Majątek obrotowy naDzięil Bilansowy w kwocię * 389,44 zł stanowiły : środki pieniężne na rachunku
bankowym w kwocie 365,58 zt ,w tym3,41 zł na subkoncie i w kasie w kwocie - 23,86 zł;

,7 . Stowarzyszenie na dzięń 3I,1f .2011 r miało w sumie zobowiązania na kwotę 3 693,26 Zł , W tym
wobęc Pani Emilii Przybysz- Stemplewskie1 , za wpłacone przez Nią na RB środki finansowe , niezbędne

do uregulowania zobowiązania Stowarzyszenia jeszcze z roku 2010 w kwocie 3 379,26 zł i 314,00 wobec
I US w Poznaniu na zarachowane za|iczki za I2l2011 na pdof od umów cywilnoprawnych ;

8. Przychodami Stowarzyszenia w 20l1 ro|<u w kwocie 450|9,92zł byĘ:.
I, Przychody statutowe kwocie - 44 010,]9 zł
- dotacje cęlowe Gminy Murowana Goślina w kwocie - 10 000,00 zł;
- dotacja Ministra Edukacji Narodowej w kwocię - dotacja - 25 665,00 zł i zwrot dotacji - 4,21' zł;
- darowizny w sumarycznej kwocie - 6 350,00 złwtym:2 000'00 zł od Państwa

Darii i Tomasza Worochów i od Pana Dynitra Nowaka 4 350,00 zł;
- przychod za sprzedazy rzeźby poplenerowej w kwocię - 2 000,00 zł ;
II. Przychód zę świadczęnia usług promocyjnych w kwocię - l 000,00 zł od KoN BUD Sp. z o.o. I

IIl. Przychody finansowe zkapita|izacji odsetek za20II r. od środków finansowych na RB - 9,13 zł ;
Wszystkie uzyskane przez Stowarzyszenie przychody przekazane zostaĘ narea|izację celów statutolvych;



9.
I

Koszty Stowarzyszenia w 2011 roku wyniosły 48 323,7 4 zł i stanowiły :

. Koszry statutowe w kwocie 45 583'96 zł ,w $m związane z organizacjąimprez wymienionych
w pkt.3 w kwocie - 42344,9,7 zł,zczego 18 63 1,80 zł - bezpośrednich kosŹów rea|izacjiprojekfu 3.2,
a23713,17zł*bezpośrednichkosztówprojektu3.3 ikwota3238,99złbędącanadwyżkąkosztównad
przychodami roku 2010 ;

II " Niezbędne koszty związane zrea|izac1ami projektów i koszty administracyjne w kwocie -
2,734'51 zt w tym ; koszty materiałów i energii w kwocie - 1 052,85 zł ,
koszt usfug obcych to kwota - 421,65 zł , w prowizje i opłaty bankowe * |57,50 zł ,
wynagrodzenie za obsługę księgową - 530,00 zł brutto
orazpozostałe kosfy takie jak: zakupy wyposazenia ( Flipchart _700,01 zł)

i składka człoŃowska * w kwocie 30,00 zł ;
III . Kosay finansowe * zaptacone odsetki do MEN w kwocie - 5,27 zł ;

10 , Zarząd nie otrzymyw ał' za swąpracę w 20 1 1 roku wynagrodzęnia i zwrotu kosztów ;

11. Stowarzyszenie nię udzięliło w 2011 roku zadnych gwarancji ,poręczeń i innych zobowiązanzwięanych
z działalnością statutową ;

|2. Propozycja roz|iczenia wyniku finansowego ogółem za rok20L| _ nadwyżką kosztów nad
przychodami roku 201l w kwocie 3 303'82 zł obciążyć koszty statutowe Stowarzyszenia w 2012 r.
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Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej w roku 2:afi'

W roku 2011 Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej kontynuowat działalność zgodnie ze
Statutem stowarzyszenla. w Ęm m.in.:

inicjowat i organizowat przedsięwzięcia w róznych dziedzinach życta adresowane
do mieszkańców gminy, powiatu, województrł.a oraz gmin partnerskich i innych
regionów w kraju i za granicq

pielęgnował i upowszechniał polską kulturą sztukę, historię, tradycje i dzień
dzisiejszy,

podejmował działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
imtodzieży,

promował gminę Murowana Goślina i region Wielkopolski,
przyczyniat się do rozwoju kontaktów obywateli gminy Murowana Goślina ze

spotecznościami krajowymi i zagraniczrryrn7 gtównie na poziomie wspótprary pomiędzy
samymi mieszkańcami, zaprasza1ąc do niej różnorodne grupy spoteczne

i reprezentantów rcżnych pokolerr'
podejmowat dziatarua na rzecz zwiększenia udziatu osób starszych w życiu

spotecznym aTaz przyczyniat się do tworzenia i wspierania form wspotpracy
międzypokoleniowej,

inicj ował dziatania na t Zecz tolerancj i i dialo gu międzykulturowego,
podejmowat inne inicjatyw1r społeczne stuzące rozwojowi i pobudzaniu

akĘwności mieszkańców.

Róznorodnymi dziataniami staramy się integrowac ze sobą rożne grupy społeczne

z miasta oraz catej gminy. Wspołpracujemy m.in. z Miejsko Gminnym ośrodkiem
integrować sobą rozne społeczne

Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinią Urzędern Miasta i Gminy Murowana Goślina,
Poznańska Filia Zwiazku Gmin Wyznaniowych Zydowskich w RP oraz
z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Na szczegóLną uwagę zastugują dziatania

stowarzyszenia ze szkotarnt, zwłaszcza z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego
w Murowanej Goślinle araz Kołem Wielokulturowości dziatającyrn przy tej szkole. Juz
piątY rok realizujemy wspólnie projekĘ z zaktesu edukacji obywatelskiej, regionalnej

oraz międzykulturowej. Wymienię tylko kilka z nich: ,,Wspólna ryzesztość. Wspól*a
pamigć,,, ,,Poułrót do kafteni _ Muroroana Goślita ruiastem trzech narodozaości,,, ,,The
Values that connect past and present,,(,,Wartości, które tqczq przesztość

z teraźniejszościq,,), ,,Stones of manory roats,,(,,Kumienie korzeti pamigci,,}, ,,Tłwee

Iives _ contt:łwon tne'tnory,, (,,Trzy życia.uspótna pamigć,,), ,,Multicuttural VIPs around

the tąble atd mtnorah destroy z;arious stereotypes,,(,,Migdzykulhłrorae WPy rookót

stotu i p,,a rnerlorze burzą różtorodne stereotypy,,).



2.

3.

1zczegctłowo działalność stowarzyszenia w roku 201,1. ptzedstar,r'ia się następująco:

im, Karola Wielkiego, mąj 2011.

Dzięki tealizowan;rm projektom budujemy wśród młodych ludzi postawę tolerancji oraz
szactrnku łt.obec róznorodności kr-rlturowej i religijnej. Inspiracji szukamy
w w-ielokulturowej historii miasta' w któr},.rn przed wojną zgodnie mieszkĄ ze sobątrzy
spoteczności: polska, zydowska oraz niemiecka. Nasze wielokultulowe dztałania zostaty
zauważone PTzez Kapitułę Nagrody im. Ireny Sendlerowej ,,Za naprawianie świata,,.
Prezes Stowarzyszenia _}akub Niewiński został nominowany do tej nagrody. Kolejnym
sukcesem naszej organizacji byto zwycięstwo w polskich eliminacjach konkursu
o Europejską Nagrodę Młodziezową im. Karola Wielkiego. w maju 2011 roku cztonek
Komitetu został zaproszony do Akwizgranu, gdzie otrzymaliśmy gratulacje od
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego _ lerzego Buzka. Mozemy Się takze
pochwalić tyrn, że o naszym kreaĘwnym partnerstwie ze szkotąi wspólnych projektach
dotyczących pamięci mówi się nie Ęlko na Starym KonĘnencie, ale także za Wielką
Wodq w Nowym }orku. Na przełomie lipca i sierpnia 2011roku Prezes Stowarzyszenja-

Jakub Niewiński w trakcie ,'JFR Summer Institute,, zaprezentował grupie amerykańskich
nauczycieli efekty wspólnych dziatan Komitetu Partnerskiego Ziernt Goś1ińskiej
z Gtmnazlum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego.

Warsztaty dla młodzieży białoruskiej w ramach projektu pt.

,,Wspólne korzmie _ raspólne zoartości,,, tĘiec 2a1.1

Na prośbę stowarzyszenia Kulturalno- oświatowego ,,Erudito'' prezes KPZC- }akub
Niewń sk 7 ot az zastęp czyni prez esa- A gniesz k a Dr ab czyk prz ep ro w adzlli w ar sztaty dla
40-osobowej grupy młodzieży z Białortrsi na temat praw cztowieka oraz liderstwa.

Y Międzynarcdaw P|enet Fizeźbiarcki Puszczą Złelagką pt,

,, Czt ouiek -Miej s ce-N &tltr &,,, sierpień-usrz esia6 201-1-

Cyklicznym dziataniem stowarzyszenia jest Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski,

którego piąta edycja odbyła się w Ptalł,nie w dniach od f6 sierpnia do 11 wtześnl"a 201'1.

roku. Kuratorka wystawy, Grazyna Szymata-Wotyńska zaprostta do przepięknej Puszczy
Zielonka rzeźbiarzy z catego świata. Podczas tegorocznego pleneru spotkaliśmy się
z artystami z Belgii, Biatorusi, Francji, Nowej Zelandti, Ukrainy t oczywiście Polski. W
kreatyvr.ny sposób podjęli oni temat: ,,CZŁaWIEK- MIEJSCE- NATURA".
W trakcie pieneru odbyĘ się warsztaty, podczas których rnłodzież zmierzyta Się

z rnateriatern rzeźbiarskim otaz Zapoznata się z ptac4 artystów. Pod.sumowaniem

kazdego pleneru jest wystawa, której wernisaz od dwóch lat odby.wa Się na

Międzynarodowych Targach Poznańskich. W styczniu 201I roku wystawę rzeźb mogli
zobaczyć także mieszkańcy partnerskiego Yvetot we Francji. Przedsięwzięcie

realizowane jest we współptacy z Miejsko Gminnym ośrodkiem Kultury i Rekreacji

w Murowanej Goślinie oraz z łdiędzynarodowymi Targami Poznańskimi przy wsparciu
finansowym Gminy Murowana Goślina.



Aę.

Patronat medialny nad plenerem objęli: TVK Winogrady' WTK Wielkopolski Zwi4zek
Artystów Rzeźbtatzy, Internetowa Galeria Sztuki Bedyka, Polska Kultura Niezalezna
Independent, Radio Emaus, Dziennik,,Lasy Polskie", Fundacja im. Anny Wierskiej "Dar

szpiku'' (,,Drużyna SzpIku,, ),,,F{ug me'''

wnuch WPóra z Pasia.list zień 2011-

Ministerstwo Edukacji Narodowej rok szkolny 201'1J2a12 ogłosiło Rokiem Szkoty z Pasja.

W ramach tej inicjatywy zorganizowano dwa konkursy grantowe na realizację zadania
publicznego promującego współpracę organizacji pozarządowych ze szkotami oraz
innyrni instytucjami publicznymi. W il edycji tego konkursu projekt Komitetu
Partnerskiego Ziemi Goślińskiej pod tytutem ,,TT,tlarzą w twarz z gtową pdną pomystów

i ręką ną sercl,t,,_ Akademia Kreatyzunych VIPóu (AKWPil przygotowywany w partnerstwie
z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego, Kotem Wielokuiturowości dziatającyrnprzy
szkole, Gimnazjum nr 2 im. jana Kochanowskiego oraz zPrzedszkolem Niepublicznyrn
,,Srnocze Wzgórze,, zdobyt największq1iczbę punktów i otrąrmał dofinansowanie na

zaplanowane dziatania. Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall, w 1iście

przewodnim z okaĄi ogłoszenia Roku z Pasja napisata rniędzy innymi, że ,,Szkota to nie

tylko lekcje' Szkoła umożliulia równiez prowadzenie ciekawych dziatań pozalekcyjnych,

zospóttworzonych przez organizacje pozarządowe. |est to jeden ze sposobów wzbagacenia oferty

szkoty o elementy, dzięki którym dzieci i mtoclzież uczq się zaangażowania, wspóĘracy,

aktywności obywate}skiei, rłrazliułaści na potrzeby innych, wolontariatu lub rozzuijĄą swaje pasje

i talenty".

Główne ce|e Akademii Kreątyranych WPórtl
Nadrzędnym celem nowego projekfu było zmotywowanie młodych luózi do akĘrwności

obywatelskiej oraz do rozwijania kompetencji w zakresie pracy zespotowej. Zależato nam

na uksztattowaniu wśród rrłodzieży otwartej i prospołecznej postawy opartej na dialogu
i tolerancji wobec róznorodności. Promowaliśmy równouprawnienie kobiet i rnężczyzn
z wytaźn1rm przeciwstawieniem się przemocy rnęzczyzn wobec kobiet. Uformowaliśmy
uczestników projektu na międzykulturowych animatorów, którzy w swoich lokalnych

środowiskach będą zachęcać innych do kreaĘwnego podejścia do życia
w ramach edukacji pozaformalnej. Naszym priorytetem była aktywnośc mtodzieży oraz

innych partnerów ptzez caty czas trwania projektu od planowania aż po jego ewaluacjg.

ZaIeżato nam bardzo na działaniach rówieśniczych opartych na wzajemnym uczeniu się
i wymianie doświadczeń. Beneficjenci projektu stali się VIPami, czylt bardzo (very)

międzykulturowymi (intercultural) osobami -obywatelami (persons) zaangazowanymi

w życie społeczne w miejscu swojego zamieszkania. TalenĘ liderskie wśród mtodych

mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina mozemy obserwować w wielu

codziennych sytuacjach. Ttzeba je wtaściwie ukierunkować na rozwój kompetencji

prospołecznych oraz międzykulturowych ?aprzez odpowiednią wiedzę i praktyczne

umiejętności. Naszym celem wychowawczp było więc kształtowanie wtaściwych

postaw otwarcia na drugiego cztowieka, tolerancji wobec inności oraz odważnego
prezentowania wtasnego zdania w zyciu publicznym.



Uczestnicy
}.{Łodzież, która btata udztat w Akademii Kreatyułnych VIPów w przeważaiącej części
należy do Koła Wielokulturowości dziatające9o przy Gimnazjum nr 1 im. Hipolita
Cegielskiego r^r Murowanej Goślinie. Są to osoby ambitne i przedsiębtorcze, które
uczestniczyty jaż w kilku podobnych dziataniach i chcą rozwljać swoje pasje
i umiejętności. Waznym elementem projektu było v,ryrównywanie szans wszystkich
uczestników, któtzy pochodzą z terenu catej gminy (częśc beneficjentów mieszka
w mieście, część na wsi) z dwóch szkot _ z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego
otaz z Gimnazjum nr 2 tm. Jana Kochanowskiego. W skład grupy wchodzili także
licealiści i studenci-absolwenci ww. girnnazjów, ktarzy stali się liderami rnłodziezy
gimnazjalnej. Do projektu zaprosiliśmy rór,ł'rriez mieszkańców Murowanej Gośliny,
pracovr'ników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina araz przedstawicieli
goślńskich organizacji, stowarzyszeń oraz fundacji. Razem z nimi przygatowaliśmy
happenin g,,Z rękąna ptótnie''.

Działania
Twatz, gtowa, ręce i Serce stĄ się gtównymi motywami, wokót których koncentrowŃy

się myśli i działania grupy mtodych mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Akademia Kreatywnych VlPów (AK WPs) zrealrizowata trzy główne bloki temaĘczne:

kreatywmość, wielokulturowość otaz liderstwo. Najważniejszym celem projektu byto

zmotywowanie mtodych ludzi do aktywności obywatelskiej oraz do rozwljania

kompetencji międzykulturowych. Metodologia Akademii została oparta na wzajemnym

uczeniu się poszczególnych uczestników poPTzez umiejętność prary zespotowej. Części

warsztatowe oraz w1Ąazdowe były wspólne dla wszystkich uczestników, natomiast

spotkania liderów z gimnazjalistami odby.wĄ się w mniejszych zespołach w ramach

grup tematycznych (fotograficznej, artystycznej, tanecznej i sportowej). Dla liderów

zostaty przygotowane konsultacje z tutorem. Wymiar międzykulturowy dziatania zostat

zrealizowany podczas pelegrynacji śladami żydowskimi i niemieckimi w Murowanej

Goślinie oraz podczas w1Ąazdu studyjnego do Poznania. Kreatywność oraz integrację

zespotu projektowe1o zaPewn1ty fuzydniowe zajęcia outdoor'owe. Realizując projekt

staraliśmy być innowaryjni stosując skuteczne i nowatorskie rozwlązanla w ramach

edukacji pozaformalnej takie jak: fotografia uczestnicząca, happening, pantomima, face

painting, debata oxfordzka.

,,Ptzygody INNEGO"
Ważną aktywnością spajającą dziatanta wszystkich uczestników projektu były zajęcia

Przepraw adzane dla przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola,,Smocze W zgórze,,

na podstawie programt1 ,,Ptzygody INNEGO,'opracowanego przez Fundację Edukacji

1 Twórczości w BiĄmstoku. Szacunku i tolerancji dla róznorodności dzieci uczyły stę
słuchając bajek o przygodach paqmki, czyli małego Indianina, który poznawat róznych
przylactot.



Finał
EfekĘ działan Akademii Kreatyzatych VlPów zostĄ zaprezentowane na Llraczystej gali
podsumowującej projekt, która odbyła się w Sali Forum w Gimnazjum nr 1 im. Hipolita
Szczegótowe informacje ta temat aktualnych dziatan znajdląą się na blogu projektowym:

ijij.j.':.-:.l':..j:':l.jl':::.i]::.:l.;..:i'::.]i..:...:..i.l-ij Zachęcamy do lektury ataz do umieszCzaltra postów.

5. larmark Adwentowy w Hemmin8en' grudzień 2011

W dniach 8-12 grudnia 2011' roku 27 mieszkańców Murowanej Gośliny udało się do
partnerskiego miasta w Niemczech, do Hemmingen. Spoteczność miasta i gminy
reprezentowali cztonkowie KPZG, strażacy oraz młodzież z Koła Wielokulturowości.
Sprawozdanie z wizyty zostato umieszczone w ,,Magazsmie Goślińskim,, oraz na stronie:
,.lt t .. .... ;.i'....r. t., r,,il . l:

ji,! i) i j i r.i.r:, i-:*,-lii:. i.:, 1 :,:,. 1 i :;- :.1-i! :,1 i i:.i.r.

6. Inne dziatania.
Oprócz wyżej wymienionych akĘwności Komitet Partnerski Zierni Goślińskiej
systematycznie wysytat w formie elektronicznej tzw. Biuletyn Informacfny Komitetu
Partnersktego ZG adresowany do firm, organtzagi społecznyctu szkót i pozostĄch
insĘtucji. W biuletynie przekazujemy informacje o projektach w rcżnych dziedzinach
życia i środkach na ich realizację, o mozliwościach kooperacji, udziatu w interesujących
imprezach targowo-w1rstawienni czych, promocji dziatan, propozycjach wycho dzących ze

strony naszego stowarzyszenia itp. osobą odpowiedzialną za Newsletter jest Andrzej
Kurowski.Na bieząco prowadzona byŁa korespondencja Komitetu z przedstawicielami
gmin partnerskich (Niemcy _ odpowiedzialna Ewa MĄska' Francja - Katarzyna
Przymusińska) araz Z innymi partnerami i organizaqarni, niezbędna do skutecznej
realtzagt zaplanowanych przedsięwzięć. Prowadzimy też stronę internetową gdzie
przekazywane Są informacje z dziatan naszej organlzaĄi araz propozyc)e skierowane do
mieszkańców. Stroną nieodptatnie administruje Przemystaw Królak.
Informacje na temat działalności naszego stowarzyszenia i podejmowanych inicjaĘw
przekazywane są do mediów lokalnycĘ regionalnych i internetowych. Na bieżąco na

temat aktuainych dziatań KPZG pojawiają się artykuty w ,,Magazynie Goślińskim,,.
o naszej działalrrości informujemy takze Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Urząd
Marszałkowski, niektóre fundacje, prasę ogólnopolską i inne stowarzyszeria. Poza tym
wspołpracujemy z redakĄą dwutygodnika urzędowego ''rings um uns'' w Hemmingen.
Przedsięwzięcia organizowane w roku 2011 zapowiadane i relacjonowane byty
dodatkowo w telewizji regionalnej (kilka programów) otaz w stacjach radiowych
regionalnych. Artykr"rĘ ukazały się ponadto w prasie francuskiej i niemieckiej'
tJbiegtoroczne projekĘ realizowane byty tradyclnie we wspotpracy z gminnymi
insty.tucjami m.in. z', Miejsko Gminnym ośrodkiem Kultury i Rekreacji, szkotami
(Gimnazjtrm nr 1 im. Hipolita Cegielskiego oraz Gimnazjum nr 2 im. Jana
Kochanowskiego), organizacjami spotecznyrnl, Urzędem Miasta 1 Gminy, z sotectwami
i radnymi gminnymi otaz Ze zwyktyrni mieszkańcami. Wśrod podmiotów
współpracujących są też Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Zespół ParkÓw
Krajobrazowych WojewÓd ztw a Wielkopolskiego.



7.

f.
3.

4.

które pozyskiwaliśmy:
z dotacji ze środków publicznych w ramach konkursów ofert,
z darowizrL araz wpłat sponsorów,
ze składek cztonkowskictu
z innych przychodow stowarzyszenla przeznaczanych w catości na

statutowa.

działalność

1. 10000,00 PLN - dotacja Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (V Międzynarodowy
Plener Rz eźb iars ki P uszcza Zielonka pt',,Człowiek-Miej sce- N atura'' ).

2. f5665,OO PLN (zwrot 4,21' zt} - dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej (Szkała zPasją
_ II edycja, projekt pt. ,,Akademia KreaĘwych VIPów,,).

3. 2000,00 PLN- darowizna od Państwa Darii i Tomasza Worochów .

4. 4350,00 PLN- darowizna od Pana Dymitra Nowaka.
5. 1000,00 PLN- świadczenie usługi promocyjnej d1a Firmy Konbud.
6. 200ą00 PLN - sprzedażrueźby poplenerowej.
7 . 9,13 PLN- przychody finansowe zkapltalizacji odsetek za201Ir. od środków

finansowych na RB.

odnotowania wymaga społeczne i wolontarystyczne zaangażowanie aktywnych cztonków
naszej organizacji, ktorzy dobrowolnie poświęcają swój wolny CZaS na to, by :nasza lokalna

spoteczność czuła się spoteczeństwem europejskim otaz bY, polskie i wielkopolskie
dziedzictwo były propagowane u naszych partnerów, a takze Pomoc współpracowników
i sponsorów,bez których wsparcia wiele z realizowanych przedsięwzięć nie mogłoby się
odbyć.
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