
KOMITET PARTNERSKI ZIEMI GOSLIN SKIEJ
62-095 Murowana Goślina ul. Poznańska 16

NIP 7'71-27-06-904 , Nr KRS 0000157391

RACHUNEK WYNIKOW

POZ" NAZWA POZYCJI NA (zt)
2013-12-31

NA(zł)
2014-12-3t

Przychody z działa|ności Statutowęj
l Składki brutto określone Statutęm

lI Wpływy z nieruchomoŚci i rltchorlości Llzytkowan. przez Stowarzysz
Ill Dotacje , subwencje iwpływy z ofiarnoŚci pLlbIicznej ,

IV Darowizny . spadki i zapisl
V Przychody z odpłatnej działalnoŚci statutowej .

VI lnne wptywy ,

VII Dodatnia róinica między przychodami a kosztąfrLpkrqq!_p9plz94.

'70 910,63
0,00
0.00

59 c)54 i1
3 500,00

0,00
0,00

1 456.31

81 082,41
0,00
0,00

36 2r6,88
3 152,21

I I 679,50
0,00

36 033.88

B Koszty realizacji zadań statutowych z podziałem
l. Amortyzacja
I1. ZuŻycle materiałów i energii
III. Wynagrodzęnia
IV' Pozostałę kosztv

na 34496,4'7 86415.13
0,00

6 696,04
1 940,66

11 839.03

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

(+)
36 41,4.16

(+)
606.14

D I(o s zty zw iqzane z r e alizacjami proj ektów oraz admin i stracyj ne

l. ZuĄcie matęriałów i energii
2' Usługi obce
3. Wynagrodzenta i narzuty na wynagrodzenia
4. AmoĘzacja
5. Pozostałe

87,50
0,00
0,00
0,00
0,00

87.50

T11,95
0,00
0.00
0,00
0.00

1 17.95

E Pozostałę przychody ( rlie wymienione w poz. A i G )

1. Przychody ze sprzedaŻy produl<tów

2" Koszt wytworzenia prodLtl<tórv na własne potrzeby

3. Przychody ze sprzedaŻy towaróW i lrrateriałów
4. Pozostałe przvchodv operacYine

0,00
0.00
0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0.00
0,00
0.00

F Pozostałe koszĘ ( nie wymienionę w poz. B, D i H
uzyskaniem przychodów wymienionych w poz. E .

1. Amortyzacla
2' ZuŻycie matęriałów i energii
3. Usługi obce
4' Podatki i opłaty , W tym :

podatek akcyzowy
5. Wynagrodzenia
6, Ubezpieczenia i innę świadczenia
1 ' Pozostałę koszty rodzajowe
8' War1ośc sprzedanych towarów i matęriałów
9. Pozostałe koszty operacy.jne

) , związane 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

G Przvchodv finansowe 9.23

H Koszty finansowe 302.01 000

t-

C-D+
E-F+
G-H

Wynik brutto na całoksztalcie działalności
( wieIkośc dodatnia lub / u3erllna )

(+)
36 033,88

(r )

48 8.79

J Zyski i straty nadzwy czajne :

|. Zyski nadzwycza1ne - wiell<oŚć dodatnia

II. Stratv nadzwyczainę - wielkość u.jemna

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00

K Podatek dochodowy 0.00 0,00



Pozostałę obowi4zkowe zmnięi szenię ZwlęKSZenle strat
Wynik finansowy n.tto og

l \"^'::: l'?\|??jł*przychody roku następnego ( wartość dodatnia ,)II. Róznica zwiększaj4cakoszty roku następnego 1 wartosć ujemna )

(+) 36 033,88
0,00

(+) 36 033,88

489,79
0,00

488,79

Ą t n'.|.7 1 ,lr-3il,v').*o/15
D;;; 5 0l
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KOMITET PARTNERSKI ZIEMI GOS I-IN SKIEJ
62-095 Murowana Goślina ul. Poznańska l6
NIP'717-27-06-904 . Nr KRS - 0000157391

BILANS

AKTYWA Na
2013-12-31

( zł)

Na
2014-12-31

( zł)

PASYWA Na
2013-12-3r

(zł)

Na
2014-r2-31
( zł)

A . Maiątęk trwałv 0.00 0.00 A. Fundusze własne (+) 36033.88 (+) 488,79
I' Wartości nięmaterialne

prawne
0,00 0,00 I. Fundusz statutowy

I.1.NalęŻnę , lęcz nie
wniesione wkłady na
fundusz statutowv

0.00 0,00

II. Rzęczowy majątek
trwałv

0,00 0,00 II. Wynil< finansowy
osółem za rok obrotowv

(+) 36 033,88 (+) 488,79

III. Finansowy maj4tek
trwĄ

0,00 0,00 1' NadwyŹka
przychodów nad
kosztami
(wielkość dodatnia)

2. Nadwyżka
kosztów nad
nrnrnhndqm i

(więlkość uiemna)

(+)36 033,88

0.00

(+) 488,79

0.00
B' Majątek obrotowy 3878',7,95 13217,84 B. Rezerwy i

zobowiazania
0,00 r2789,05

I. Zapasy rzeczowych
składników majątku
obrotowęgo

C. Zobowiązania długo.
tęrminowe ztytułu
kredvtów i pozvczek 0.00 0.00

ll. Na]ęŹności i roszczenia 0,2 t2829,25 D.Z
tęrm
spec

cbowiqzania krótko-
inowe i firndusze
al ne 2 7 54.01 12189.05

Il I' Papiery wartościowe
Drzeznaazone do obrotu

I. Zobowiqzania 27 54,08 12789,05

IV Srodki oięniezne 38787 ,t 5 448.59 II FundLrsze soecialne 0.00 0.00
C. Rozliczęlria

międzyokresowe
E. Rozl iczenia rniędzy-
okresowę i przychody
przyszNch okręsów 0.00 0.00

Suma aktvwów 38787.95 13277.84 Suma oasvwów 38',787.95 t32'71.84
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KOMITET PARTNERSKI ZIEMI GOSLINSI(IEJ Mrtrowana GoŚlina 3l-03-20l5
62-095 Murowana Goślina ul. Poznańska l6
NIP'7'77-27-06-904 , Nr KRS - 0000157391

INFORMACJA DODATKOWA
2014 ROK

1' Stowarzyszenie ,, Komitet Pańnerski Zierni Goślińskiej ,, zostało zarejestrowanę dnia 07 '04.2003 r i od tego
dnia r ozpo częło działalność Statutową ;

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie irozwój współpracy Murowanej GoŚliny zmiejscowościami i

regionami z Polski l zagranicy na szczęblu stowarzyszeń , organizacji , ośrodków kultury i sporIu oraz
bezpoś redni ch kontaktów m ieszkańców współprac uj ęcych stron ;

2' Księgi rachunkowe 2014 roku otwafto 1 stycznia ;

3. w 2014 r. Stowarzyszenie zręa]izowało lub wspóhealizowało następujqce przedsięwzięcia
- projekty pt. :

3.1 - ,, Liderzy Po|sko Amerykańskiej lrr"rndacji WolnoŚci 
'. - projekt lozwojowy ,, VIP Leadership '

- VIP L. ( termin realizacji styczeń - rnaj 2014 ) ;

3.2 ,,YIPy Wolności-Architekci Przysztości,, - VW-AP projekt zokaz)i 25 |at WolnoŚcidotowany
przezFundację Stefana Batorego ( telmin realizacji krviecień - Iipiec 2014 ) ;

3.3 
', 

od potrzeb do marzeń 
', 

- Międzynarodowa Al<ademia otrvartości - proje|<t Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji - Prograrn Młodziez ( termin realizacji styczeń - sierpień 2014 ,

kontynuacja projektu rozpoczętęgo w 2013 r. ) ,

3.4 ,,Potrzębujemy Róznorodności - Akadernia Spotkań ,, - PR - AS w ramach dwustronnej
współpracy polsko - norweskiej na rzecz zw alczania dyskryminacj i

( termin realizacji wrzesień - październik 2014 ) ;

3.5 Spotkanie miast par1nerskich w Hemingen we wrześniu 2014 ;

3.6 Akcja zbierania nakrętek narzęcz chorego Kamila ( przedsięwzięcie Państwa Kurowskich ) ;

4. Na dzięń bilansowy aktywa i pasywa wycenione Się W następuj4cy sposób :

a) nalezności t zobowiązania 
' 
w tym z tytułu poŻyczek - w kwocię wymagaj4cej zapł,aty

b) środki pienięzne , kapitaĘ ( fundusze ) oraz pozostałe aktywa i pasywa - według wat1ości nomina|nej .

5. W ciągu rol<tt obrotowego u.jmuje się w |<sięgach rachunkowych : naleznoŚci i zobowi4zania , w tyllr

również poŻyczki - w wartości nominalne.j .

6. Aktywa na Dzięń Bilansowy t,t' l<wocie |3 211 ,84 zł stanorvil rna.jątek obrotowy W te'jZe ]<wocie . na

który składa,ty się :na|eznośÓ od Fundacji I(ozwoju Systelnu Edul<acji w kwocie 12 789.05 jako

pozostała część dotacj i na zręa|izowany proj el<t

', 
od potrzeb do marzeń _ Międzykulturowa Akademia otwartości ,, , nalezlroŚć zUrzędu S|<arbowego

ztt. nadpłaty pdof od umów cywilnoprawnych w kwocie - 40,20 zł i środki pienięzne ; na rachulrkLl

bankowym Stowarzyszenia w kwocie - 395,48 zł i w kasie w kwocie - 53,| l zł' ;

1 . Pasywa Stowarzyszenie na dzień 31 .|2.2014 r. - w kwocie 13 211 ,84 zł stanowiły : Fundusze własne w

kwocie - 488,]9 zł ,będ4ce Wynikiem finansowym 2014 r, i zobowi4zania na kwotę 12.]89,05 zt , w tym

wobec : Pana Przemysława Królaka - na kwotę 5 000,00 zł , Pana Dymitra Nowaka - na kwotę

5000'00 złiPanaTomaszaWolnięwicza-nakwotę2189,05zł,powyŻszepożyczkinaSumę 12789,05zł'

zostaĘ zaciągnięte na sfinansowanie całości projektu 
', 

od potrzeb do marzeń ...'' ;

8. Przychodami Stowarzyszenia w 20l4 roku w kwocie 87 082,47 zł były :
I. Przychody statutowe w tejże kwocie , na które składały się :

- dotacje Stowarzyszenia Szkoła Liderów nałączną kwotę - 2 400,00 zł ;
- dotacja Funclacji Stefana Batorego w rvysokoŚci - 2| 021 ,83 zt ;

- dotacja Fundacji Rozwoju Systemu EdLrkacji rv wysokoŚci - 12 189,05 zł;
. wkład własny uczęstrrików projel<tu,, od potrzeb do lrrarzeń ..', w kwocie II 619,50 z| ,

- darowizny w kwocie - 3 I52,2| zł,lv tyrn od:Pani Emilij Przybysz StenpJews|<iej lv l<lvocie -

2 379,26 zł i od Pana Jakuba Niewińskiego w kr'vocie -772,8I zł ;
- nadwyŻkaprzychodów nad koszlami 20l3 r' w wysol<ości- 36 033,88 zł 

'



Wszystkie uzyskane przez Stowarzyszenie przychody przekazane zostaĘ tarealizację celów stafutowych;

9. Koszty Stowarzyszenia w 2014 roku wyniosły _ 86 593'68 zł i stanowiły :

I . Koszty Statutowe w kwocie - 86 475,73 zł stanowiĘ ;

- koszty projektu rozwojowego ,,Liderzy PAFW ,, w wysokości - 2 398,)'| zł

- częśĆkosztów ,przypadającana2014 r. , projektu,' od potrzeb do marzeń,,

w wysokości - 63 046,,73 zł;
- koszty projektu ,, VIPy Wolności - Architekci Przysztości ,, w wysokoścl -2 999,64 zł ;

- koszty projektu ,, Potrzebujelny Różnorodności - Akadęmia Spotkań ,, W wysokości - 18 037,25 zł;

II . Niezbędne koszty Stowarzyszeniazwi4zane zrealizacjami projektów i funkcjonowaniem

bieŻ4cym w kwocie - ],1],95 zł'za ptowiz1e i opłaĘ bankowe ;

Koszty w układzie Sprawozdania Finansowego ( SF ) przezjednostki uprawnione do sporządzania SF

typu,, mikro ,, :

1) Amortyzacja- 0,00 zł ;
2) ZuŻycle materiatów i energii - 6 696,04 zł ;
3) Wynagrodzenia - 1 940,66 zł';
4) Pozostałe koszty -,77 956,98 zł

|O. Zarządnie otrzymyw ał za swq pracę w 20 14 roku wynagrodzenia i zwrotu kosztów ;

11. Stowarzyszenie nie udzieliło w 2OI4 roku zadnych gwarancji , poręczeń i innych zobowi4zai związanych

z działa|ności4 statutową i pozastafutow4 ;

12' Propozycja roz|lczenia wyniku finansowego ogółem zarok20|4_ o nadwyżkę przychodów 20|4r,

w wysoilośói _ 81 082,47 złnad kosztami roku 20l4 w wysokości - 86 593,ó8 zł w wysokości -

488,79 zł zwiększyć przychody statutowe Stowarzyszenia w 20l5 r.

Data
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awozdanie merytory czne z działalno ści
Partnerskiego Ziemi Goślińskiej w roku 2014

14K erski Ziem kiei kon al dzi
Statutem Stowarzvszenia, w tym m.in.:

- inicjował i organizowałprzedsięwzięciaw rómych dziedzinachzyciaadresowane do
mieszkańców gminy, powiatu' województwaoraz gmin partnerskich i innych regionów w kraju
i za gtanicą,
- pielęgnował i upowszechniał polską kulturę, sŹukę' historię, tradycje i dziendzisiejszy,
- podej mow ał działartia Ia tzecz wyrównywania szans edukacyj nych dzieci i młodzleŻy,
- promował gminę Murowana Goślina i region Wielkopolski,
- przyczyniał się do rozwoju kontaktów obywateli gminy Murowana Goślina ze społ'ecznościami
krajowymi i zagranicznymi głównie na poziomie współpracy pomiędzy samymi mieszkańcami,
zaptaszając do niej różnorodne grupy społeczne i rcprezentantów róznych pokoleń,
- podejmował działaniarratzecz zwiększeniaudziału osób starszych w zyciuspołecznym oraz
przyczyniał się do tworzenia i wspierania form współpracy międzypokoleniowej,
- inicj ował działania na r zecz tolerancj i i dialo gu międzykultrrrowe go'
- podejmował inne inicjaĘwy społeczne słuŻące rozwojowi i pobudzaniu aktyrłmości
mieszkańców.

od samego początku istnienia Stowarzyszenie różnorodnymi działaniami stara się integrowaó ze
sobą różnorodne grupy społeczne z miasta oraz całej gminy. Współpracujemy m.in' zMi.;'ko -
Gminnym ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, Urzędem Miasta i ćminy
Murowana Goślina oraz Poznanską Fi|ią Zwiqzku Gmin Wyzraniowych Żydowskich w RP.
W roku 2014 rozpoczęliśmy takie wspótpracę z Klubem Seniora na Zie|onych Wzgórzach orazz Zespołem SZkół w Lisewie Malborskim. Na szczegó|ną uwagę zasługują działania
stowarzyszenia zę szkołami, nlńaszcza z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej
Goślinie oraz Kołem Wielokulturowym działającym przy tej szkole. Juz ósmy rok realizujemy
wspólnie projekty zzal<resu edukacji obywatelskiej, regiona|nej orazmiędzykulturowej.

1' Kontynuacja polsko - gruzińsko - ormiańsko - maltańskiego projektu |,od potrzeb do
marzeń - Międzykultarowa Akademia otwartości,, (slyczeń _ sierpień 2014).

Wtzytaprzygotowawcza do projektu odbyła się we wrześniu 2013 roku, kiedy zaprosiliśmy do
Murowanej Gośliny oraz Zie|onki liderów z czterech krajów. Wspólnie zastanawialiśmy się nad
szczegóŁami dziaŁańprojektowych. Najwazniejszym celem projektu było skonfrontowanie ze sobą
potrzeb i marzen ludzi w roŻnym wieku pochodzących z róznorodnych krajów, doświadczonych
inną sytuacjąpoIityczną i kontekstem historycznym. Miejscem wspólnej pracy młodych zIudzi
Malty, Gnnji, Armenii i Polski byĘ Murowana Goślina' Puszcza Zielonka orM Poznań' Do
naszych kreatywnych działń wykorzystaliśmy przestrzen wokół Gimnazjum nr 1 im. Hipolita
Cegielskiego, gdzie powstała międzykulturowa i międzypokoleniowa instalacja pragnień imarzęn
uczestników projektu oraz gdzie odbyły się warsŹaty z charaktetyzacji oraz warsztaty kulinarne ,
Plac Wolności w Poznaniu, na którym w niedzielę 27 Iipca odbył się happening balonowy



połączony z flash mobem pt. ,,Tęcza marzeń 1

turyści otaz uczestnicy projektu na małych
niebieskich balonów napisali swoje matzenia
nieba. Uczestnicy projektu odwiedzili także I
przewodnic zqcą- P anią Alicj ą Kobus
Gminy Murowana Goślina - Panem skim oraz dyrektorką Gimnazjum nr l im.Hipolita Cegielskiego - Panią Justyną Furman. i ludzie zaaigaiowali się także w działanie
społeczne i pomogli przy biorów w ośrodku opiekT spotec'n"j. Tam tez spotkali
_się 

z przesympatyczną g z którymi rozmawiali na ternat ich potrzeb i marzen.MłodzięŻ odwiedziłatakz q orazCerkiew św. Mikołaja w Poznaniu.

2' Projekt rozwojowy ,,WP Leadership', dla zespołu w ramach Programu ,,Liderzy PLp7tl
(styczeń-maj 20Ia)

Zespół' Koła Wielokulturowe go przy Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej
Goślinie razem ze starszymi absolwentami szkoły (licealistami i studń ami) ótaz poznańskicń
vtyiszych uczelni (architektur w ramach Programu Rozwojowego SzkołyLiderów ,,Liderzy PAFW'' ez Polsko-,tme{'tanską Funóację Wolności
rea|izowało interdyscyplinamy tutoringowy ,,VIP Leadership',' |vliodzi ludziepodzieleni na małę dwu, trzyosobowe gruPY, na czę|e z liderem-tutorem, stworzyli swój
Interdyscyplinamy Program Rozwoju, który pozwolił im we współpracy ze starczym liderem
pracować nad rozwojem własnych pasji, zaint
w pierwszym momencie wydawały się dziwne
pracowały nad konkretnym działaniem, aktyw
bardziej interdyscyplinarny i widzi' Że różmor<
współczesnym świecie są waznymi wartościan
wyglądał w następujący sposób: fotograficm;
reporterski, blogowy' wolnościoovy. Lideruy
w tygodniu i wspólnie pracowali nad mini proj.
wspierającego liderów oraz koordynatora. od
uczestniczyliśmy w trzydniolvym lvyjeździe integracyjno _ szkoleniowym do Trzcianki. We
współpracy z naulczycielami i uczniami Zes
Sienkiewicza odkrywaliśmy wielokulturową pr
światową w zgodzie iyĘ ze sobą społecmości
pojawiła się takze mniejszość tatarska. Zrea|iz
antydyskryminacyj ne, zajęcia outdoor' ow e ot az

kiej ,,Po-lin. ci"
także urodzi to
go' Młodzieżz kil

kolacje i śniadania. Efekty współpracy tutorów
koniec czerwca w ramach projektu ,,VIpy Wolnor
Fundację im' Batorego w ramach konkursu dotac
napisał mini projekt i otrzymał grant).



3. ,,VIry Wolności _ Architekci Przyszłości,'_ projekt z okazji 25 lat Wolności dotowany przez
Fundację Batorego (kwiecień _ lipiec 2014).

W ramach programu ,,25 |at Wolności'' Fundacji im. Stefana Batorego w Murowanej Goślinie
młodzieŻ zKoŁa Wielokulturowego przy współpracy z Komitetem Partnerskim ZiemiGoślińskiej
oraz Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie zapros1ła swoich
rówieśników oraz lokalną społecznośó Murowanej Gośliny do świętowania WolnoŚ ci _ 25
rocznicy obrad okrągłego Stołu i częściowo pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych.
W dniach 21-22 azerwca odbyło się wiele działan inspirowanych tą rccznicĄ. Były to -.i.,.'tryptyk filmowy, międzypokoleniowa gra miejska, debata oksfordzka' spotkańe zó świadkiem
Czasu oraz happening ''Ręce ku Wolności''. Tytuł projektu nawiąivwał do kreatywnego
tłumaczenia znanego skrótu VIP: V- very, bardzo, ZI - intergenerationai międzypokolóniow-a,
P - person, osoba. Nasze dziatania połączyły starszych i młodszych mieszkańców Murowane-
Gośliny, wśród których byli m.in. rodzice gimnazjalistów.
Najwazniej szym działaniem w ramach projektu była międrypokoleniowa gra miejska wokół
wielokulturowych miejsc pamięci w Murowanej Goślinie, które otrzymały.*oj" drugie Życie po
roku 1989. Uczestników podzieliliśmy na małe zespoły, których zadaniem byio odnalezienie !i rozwiązanie zadafi pozostawionych w miejscach pamięci: przy cmentarzach iydowskimi ewangelickim, kościołach: katolickim i protestanckim oraz przy domu zydowskiój rodziny
Cohnów. Znakiem rozpoznawczym grup uczestniczących w grze miejskiej była koszulka
z logotypem naszego projektu. Ważnym momentem projektu było spotlanió zó Świadkiem
Czasu _ zastępczynią Przewodnicz4cego Rady Miasta Murowanej Gośliny otaz ptzewodniczącą
7wiązku Gmin Wyznaniowych Zydowskich w Poznaniu - Panią Alicją Kobus. Jest ona kobietą,
która urodziła się rok po zakonczeniu II wojny światowej i przez okres komunizmu 

'.u,'onubyła do ukryrvania swojej prawdziwej tozsamości, Zmagała się ze strachem i niepewnością. Po
odzyskaniu niepodległości w roku 1989 reaktywowała iycie społeczności zydowskiej
w Poznaniu. Jej historia stała się dla młodych ludzi świetnym dowodem na to, Że siła ducha jesi
w stanie przezwycięzyc przeszkody, które nas spotykają. W ubiegłym toku Pani Alicja za swoją
działalnośó na rzecz dialogu międzykulturowego orazbęzinteresowne pomaganie innym ludziom
otrzymała prestiiową Europejsk4 Nagrodę obywatelską. Panią Alicję Kobus zaprosiliśmy do
wspólnej debafy oksfordzkiej, której tematem było znaczenie dla Polaków i naszej współczósnej
historii obrad okrągłego Stołu. Wspólnie zastanawialiśmy Się, czy można to wydarzenió
przyrcwnaó do ChrŹu Polski z 966 roku. Deb atę poprzedziły wypowi edzi Krzysńofa i Szymona
na temat Chrztu Polski oraz obtad okrągłego Stołu. ostatnim akcentem w ramach projektu był
happening ,,Ręce ku Wolności''. uczestnicy gry oraz debaty odcisnęli na wielkoformatowym
płótnie swoje ręce jako znakuczestnictwa wprojektowaniu lepszej ptzyszłości. W ten sposób siali
się jej symbolicznymi architektami. Jest to namacalny dowód naszego zaangaŻowania
w budowę lokalnej świadomości obywatelskiej. Płótno zawisło w symbolicznej ptzesttzeni
miejsca pamięci na byłym cmentarzu żydowskim pomiędzy dwoma drzewami przy ulicy
Mściszewskiej'

4. Wizyta studyjna pt. ,,Potrzebujemy Różnorodności _ Akademia Spotkań,, w Norwegii
w ramach dwustronnej współpracy polsko-norweskiej na rzecz zwalczania dyskryminacji
(wrzesień _ październik 20l4).

Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej po ruz kolejny zaprosił do wspólnego działania Gimnazjum
ru 1 im' Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, Zespół. Szkół w Lisewie Malborskim óraz
społecznośó romską. Tymrazem głównymi adresatami projektu będą nauczyciele z wymienionych
szkół' oraz edukatorzy romscy. Na początku paździemika odbyła się wizyta studyjna w Norwegii,
której celem było pozyskanie norweskich partnerów do projektu. Uczestniczyli w niej ,,uu."y.ńl"
szkoł. z Murowanej Gośliny oraz Lisewa Malborskiego. Dzięki dotacji ptzyznanej w ramach
programu obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we



1.

2.
3.

4.

współpracy z Polską Fundacją Dzieci i lvIłodzieĄ, finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego, ptzez pięć dni polscy nauczyciele
poznawali system szkolenia nauczycieli do pra
mJn. z nauczycielami i wykładowcami norwesk.
University College w Levanger, edukatoratni za
Falstad Center oraz trenerarni z zakresu edukac
wykorzystują interaktywną metodę pracy z grupą |udzi, tnlł' Theater opressed (polskie
tłumaczenie: Teatr Uciśnionych lub Teatr Forum). Poznali także metodę be4pośredniej pracy
z Romami, tzxv. streetworking. Spotkali się z wolontariuszem z pozarządowej^oryanizłcjr'Foli<
et o swoich działariachnarzeczmniejszości rómskiejw yjnej były wizyty w Międzykulturowym Muzeum'w i multimedialną wystawę na temat historii, kulturyi obyczajow społeczności romskiej w Norwegii. Druga wizsĄa odbyła się w Holocaust Center
w oslo' gdzie nauczyciele zapozna|i się z norweskim sposobem nanacji o Shoah.

5' Spotkanie miast partnerskich w Hemmingen (wrzesień 2014).

6' Akcja zbierania nakrętek na rzecz chorego Kamila (Państwo Kurowscy),

Inne działania

optócz wyżej wymienionych aktywności Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej systematycznie
wysyłał w formie elektronicznej tzw, Biuletyn Informacyjny Komitetu Pannerskiegl ZG
adresowany do firm, organizacji społecznych, szkół i pozosiałych instytucji. W biJetynie
przekanljemy informacje o projektach w różmych dziedzinach Życia i środkach na ich rca|izicję,
o mozliwościach kooperacji, udziału w interesujących imptezach targowo-wystawienniczyóh,
promocji działń, propozycjach wychodzących ze strony naszego stowarzyszenia itp. ośobą
o dpowiedz ialną za News letter j e st pan Andrzej Kurowski.

Na bieżąco prowadzona była korespondencja Komitetu z przedstawicielami gmin partnerskich
(Nliemcy _ odpowiedzialna Ewa Małyska, Francja _ Katarzyna Przymusińska) orM z innymi
partnerami i organizacjami, niezbędna do skutecznej rea|izacji zap1anowanych przedsięwzięć.
Prowadzimy tei stronę internetową, gdzie przekazywane Są informacje z działań.nasżej
organtzacji oraz propozycje skierowane do mieszkańców' Stroną administĄe pan Przemysław
kólak. Informacje na temat działalności naszego stowarzyszenia i podejrnowanych inicjatyw
ptzekazywane są do mediów lokalnych, regionalnych i internetowych.

Projekty rea|izowane były tradycyjnie we współpracy z gminnymi instytucjami m.in. z: Miejsko
Gminnym ośrodkiem Kultury i Rekreacji, z Gimnazjum ff 1 im' Hipolita Cegielskiego,
organizacjami społecznymi,Urzędem Miasta i Gminy, Poznńską Gminą Zydówską, z ółectwńi
i radnymi gminnymi otazze nvykĘmi mieszkańcami.

środki ne:
z dotacji ze środków publicznych w ramach konkursów ofert'
z darowizn orazwpłat sponsorów,
ze składek członkowskich'
z innych przychodów stowarzyszenia przeznaczanych w całości na działa|ność statutową.
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2400'00 PLN _ dotacja Stowarzyszenia Szkoła Liderów w ramach projektu rozwojowego ,'VIPLeadership".

3000'00 PLN - dotacja Fundacji im. Stefana Batorego w ramach konkursu grantowego ,,25Wolności'', projekt pt. ,'VIPy Wolności _ Architekci Przyszłości''.

17431,83 PLN- dotacja na wizytę studyjną w Norwegii w ramach projektu ,,PotrzebujemyRóznorodności _ Akademia Spotkań'' współfinan'o*u''.gó z Funduszy pbd w ramach p,ogiu-u
Obywatele dla Demokracji.

odnotowania wymaga społeczne i wolontarystyczne zaangazowanie aktywnych członków naszej
organizacji,którzy dobrowolnie poświęcają swój wolny 

"żus 
nato, by nu,,ilokalna społecznośó

czuŁa się społeczeństwem europejskim oraz by polskie i wielk.opolskie dziedzictwo byb
propagowane u naszych partnerów, a takze pomoc współpracowników i sponsorów , bez któryci
wiele zrealizowanych przedsięwzięó nie mogłoby się ołuye.

Prezes

4.

Zastępca Prezesa
Agnieszka Drabczyk

Skarbnik
Przemysław kólak
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Członek Zaruądu
Ewa Małyska
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