Medal Komisji Edukacji Narodowej 2009

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009
Cele statutowe T.K. „Echo Pyzdr”:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2. Działalność charytatywna
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4. Ochrona i promocja zdrowia
5. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn
6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
8. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
9. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
10. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
11. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także
działań wspomagających rozwój demokracji
13. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między
społeczeństwami
14. Promocja i organizacja wolontariatu
15. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe realizujące cele zgodne ze statutem Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”

W roku 2009 Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”
prowadziło działania statutowe
poprzez realizację następujących działań i projektów:
styczeń 09
•

opracowano projekt: „Rajd Odkrywców” i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w
Poznaniu oraz Fundacji Wspomagania Wsi (nie otrzymał wsparcia);

luty 09
•

•
•

przebudowano stronę internetową: www.echo.org.pl, co umożliwia korzystanie z
nowocześniejszych form komunikacyjnych: sondy i forum oraz zamieszczanie m.in.: filmów,
banerów i galerii zdjęć. Przebudowę sfinansowano ze środków Fundacji im. S. Batorego (projekt
„Kuźnia”).
zrealizowano i zamieszczono na stronie www.echo.org.pl animację filmową: „Uwolnić Wójta” wraz
z sondą i forum (ze środków Fundacji im. S. Batorego (projekt „Kuźnia”).
przeprowadzono szkolenie nt wdrażania programów stypendialnych w gminie Dębno
(małopolskie) na zaproszenie tamtejszej organizacji pozarządowej i samorządu.

marzec 09
•

•

pozyskano nowego sponsora dla projektów stypendialnych, pana Waldemara Val Chlebowskiego
z USA, który przekazał kwotę 5000 zł na program stypendialny obejmujący wsparciem studentów.
Dzięki temu możliwe było złożenie wniosku (wymóg: wkład własny) w konkursie grantowym
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. T.K. „Echo Pyzdr” pozyskało grant w kwocie: 13 680 zł, co
w połączeniu ze środkami własnymi umożliwiło uruchomienie nowego programu stypendialnego:
„AGRAFKA AGORY Stypendium Ziemi Kaliskiej”, który od października 2009 wspiera 6 studentów
stypendiami w kwocie 380 zł/m-c każde.
podpisano umowę partnerską z organizacją mołdawską: „ECOU XXI” i złożono wniosek do
Fundacji Edukacja dla Demokracji na konkurs grantowy: „RITA”. Projekt otrzymał maksymalne
dofinansowanie w kwocie 40000 zł dla projektu "Gagauzja – uroki prowincji". Celem projektu było
przeniesienie doświadczeń polskich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w środowisko
gagauskie (Gagauzja to terytorium autonomiczne Mołdovy z populacją ok. 120 tys mieszkanców).
Zrealizowano wizyta studyjna liderów mołdawskich w Polsce, szkolenie w Mołdowie, warsztaty w
Polsce oraz, wspólne z partnerem mołdawskim, opracowanie Programu Rozwoju Turystyki dla
Gagauzji. Czas realizacji projektu: lipiec-grudzień 2009. Projekt został sfinansowany przez
Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu "Przemiany w Regionie RITA" PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.

Marzec/kwiecień 09
•

prowadzono akcję informacyjną związaną z pozyskiwaniem 1% odpisu od podatków osób
fizycznych (plakaty, informacja ustna, ulotki, pisma oficjalne do samorządów). Pozyskano z tego
tytułu: 6054,90 zł (samorządy nie dofinansowały projektu), co wykorzystano na cele stypendialne
zasilając 3 programy: „Mecenat” (dla licealistów), „Stypendia Pomostowe” (dla studentów I roku);
„Agrafka Agory” (dla pozostałych studentów). Umożliwiło to wsparcie łącznie 14 osób.
Organizacjami partnerskimi w realizacji programów stypendialnych są dla T.K. Echo Pyzdr:
Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi oraz Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce.

Kwiecień i maj 09
•

kontynuowano wyprawy ornitologiczne po obszarze Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego
oraz Puszczy Pyzdrskiej

Czerwiec 09
•

•

Wiesława Kowalska została zaproszona do wygłoszenia referatu podczas ogólnopolskiej
konferencji w Łodzi: „Wyrównywanie szans edukacyjnych – narzędzia finansowe”. Temat
wygłoszonego referatu brzmiał: „Uznaniowość jako najbardziej efektywna forma wspierania
zmotywowanej młodzieży”. Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” reprezentowało podczas
konferencji wszystkie polskie NGOs.
projekt „Puszcza Pyzdrska Olędrzy i ich żelazne domy”, którego koordynatorem i autorem jest
Przemysław Kowalski, otrzymał dotację w wysokości 40000 zł z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Otrzymał I miejsce w Polsce w swojej kategorii. Projekt ma cykl 2 letni.
Realizowany jest we współpracy ze „Stowarzyszeniem Mecenat”.

Wrzesień 09
•

rozpoczęto realizację XII edycji programu stypendialnego „Mecenat” wspierającego 6 licealistów z
terenu Puszczy Pyzdrskiej.

Październik 09
•

rozpoczęto realizację 2 programów stypendialnych dla studentów: „Stypendia Pomostowe”
(studenci I roku) oraz „AGRAFKA AGORY Stypendium Ziemi Kaliskiej”
(dla studentów
pozostałych roczników). Wsparciem objęto 8 studentów. Wysokość stypendiów wynosi: 500 zł/m-c
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•
•

dla studentów I. roku (przez 10 m-cy) i 380 zł/m-c dla studentów pozostałych roczników (przez 9
m-cy).
odbyły się 2 spotkania ze stypendystami: szkoleniowo-integracyjne, przedstawiające zasady
współpracy oraz spotkanie ze sponsorem p. Waldemarem Chlebowskim.
13 października Wiesława Kowalska została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej
za działania na rzecz edukacji młodzieży.

Listopad 09
•
•

•

11 listopada miał miejsce happening na Granicy pn.: „Uwolnić Wójta”. Wzięło w nim udział około
30 osób.
miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli samorządu, organizacji samorządowych i młodzieży
z gminy Klonowa. Celem wizyty było przekazanie doświadczeń w zakresie aktywizowania
młodzieży poprzez programy stypendialne oraz zapoznanie się z działalnością Towarzystwa
Kulturalnego „Echo Pyzdr”
opracowano i wydano publikację pt.: „GAGAUZJA uroki prowincji” – efekt projektu z Mołdową.

Grudzień 09
•

14. grudnia zrealizowano w Poznaniu (we współpracy ze Stowarzyszeniem Mecenat) marsz
(happening) anty-GMO adresowany do wielkopolskich posłów oraz pokaz filmów o zagrożeniach
związanych z genetycznie modyfikowanymi uprawami (biblioteka ekologiczna przy Zamku).
Ponadto zbierano podpisy anyGMO i przekazywano je wielkopolskim parlamentarzystom oraz
zamieszczono baner na Granicy. W happeningu uczestniczyło wiele mediów, co wywołało
oczekiwana debatę publiczną na temat GMO. Udzielono także godzinnego wywiadu do polskiego
radia w Bristolu (Anglia). Koordynatorzy projektu to Michał Kempiński (Stowarzyszenia Mecenat) i
Kira Kowalska (T.K. Echo Pyzdr).
Było to jedno z wielu wydarzeń ogólnopolskiej akcji anty-GMO tego dnia. Nasze działania
zakończyły się sukcesem! Po pierwszym czytaniu ustawy o GMO w dniu 15 grudnia 2009
posłowie zgodnie orzekli, że ustawa wymaga prac komisji sejmowych (rolnictwa i środowiska).
Wcześniej nie było o tym mowy, a ustawa miała przejść bez konsultacji. Sprawozdania z prac tych
komisji miały zostać przedstawione do 7 lutego 2010. Jeśli komisje nie odrzucą ustawy to
ponownie wróci ona do Sejmu. Podczas obrad 15 grudnia widać było wpływ naszych działań.
Ponad trzydziestu posłów zadawało pytania w tej sprawie i wszyscy się zgadzali co do tego, że
ustawa jest zła. W tej chwili (marzec 2010) grupa ta powiększyła się do ponad 50.

•

27 XII ‘09 - spotkanie świąteczne. Grupa stypendystów, koordynator programów stypendialnych i
goście T.K. Echo Pyzdr (3 Turków z programu Erasmus) zostali zaproszeni przez ks. Proboszcza
małej parafii Brudzew (środek Puszczy Pyzdrskiej) na specjalną mszę świętą i obiad. Ksiądz
wygłosił szczególną homilię skierowaną do przybyłej młodzieży na temat zaangażowania,
odpowiedzialności i wagi dobrej wymagającej edukacji (!). W historii naszych stypendiów zdarzyło
się to po raz pierwszy, dlatego wywarło na wszystkich ogromnie pozytywne wrażenie. Po mszy
cała grupa przeniosła się na plebanię, by podsumować indywidualne doświadczenia stypendystów
z roku 2009 i omówić problemy związane z przygotowywanymi przez stypendystów projektami.
Spotkanie trwało 4 godziny.

Sporządziła: Wiesława Kowalska
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INFORMACJA DODATKOWA ZA 2009 ROK

1. Dane podmiotu:
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”
Strona internetowa www.echo.org.pl
Adres poczty elektronicznej email echo@echo.org.pl
2. Siedziba i adres podmiotu:
62-310 Pyzdry ul. Zwierzyniec 6
3. Forma prawna:
Stowarzyszenie (nie prowadzi działalności gospodarczej)
Regon nr 310325110, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000117319
4. Wycena aktywów i pasywów
Środki trwałe
Ewidencjonowane są według cen nabycia
W bilansie środki trwałe ujęte są w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane
odpisy umorzeniowe.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki wynikające z
Rozporządzenia MF w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych z dnia 17 stycznia 1997 roku.
Jednorazowego odpisu w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do środków trwałych
o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł
Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania ujęte są w sprawozdaniu finansowym w kwotach wymagających
zapłaty.
5. Informacje dotyczące zmian wartości środków trwałych
W roku 2009 Towarzystwo nie nabyło żadnego środka trwałego , a zakupione w latach
poprzednich zostały zamortyzowane w roku 2004
6. Informacja o gruntach użytkowanych wieczyście
Stowarzyszenie na 31-12-2009 r. nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście
7. Dane o strukturze własności
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” opiera swoja działalność na pracy społecznej
członków zgodnie ze statutem. Stowarzyszenie na dzień 31-12-2009 r liczy 30 członków.
8. Informacje dotyczące kapitału zapasowego rezerwowego i rezerw.
Stowarzyszenie na dzień 31-12-2009 r. nie utworzyło rezerw .
Kapitał rezerwowy na początku i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.
Stowarzyszenie w majątku obrotowym wykazało zapasy w kwocie 0 zł.
9. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy okresie
spłaty
Zobowiązania wynoszą 0,00 zł .
Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 58431,43 zł z
przeznaczeniem na realizację i funkcjonowanie programu stypendialnego Mecenat oraz
pozostałych programów i inicjatyw.
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10. Informacja o należnościach
Należności na koniec okresu sprawozdawczego 2009 r. wynoszą 152,00 zł
Kwota 152,00 zł stanowi nadpłatę podatku od umowy o dzieło - rozrachunki z Urzędem
Skarbowym
11. Środki pieniężne
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r. wynoszą
40887,10 zł
12. Struktura przychodów
Zgodnie z działalnością statutowa w 2009 r. Stowarzyszenie uzyskało przychody na
kwotę
59.871,67
w tym:
Składki członkowskie
320,00
Przychody określone statutem
58.930,00
w tym:
- przychody od osób prywatnych
6.031,00
- Akademia Rozwoju Filantropii
6.840,00
- Fundacja Edukacja dla Demokracji
40.000,00
- darowizna 1% podatku
6.059,00
Przychody finansowe /odsetki/
621,67
13. Dane o kosztach
Koszty działalności statutowej ogółem
75.118,53
Koszty administracyjne
2.155,47
Sprawozdanie finansowe za rok 2009 zamyka się niedoborem w kwocie: 15246,86 zł. To
skutek wydatkowania dotacji, które wpłynęły w latach poprzednich (projekty: Kuźnia 20072009 (3-letni) oraz Mecenat 2008-2009 (2-letni))
14. Zatrudnienie
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” opiera działalność na pracy społecznej członków.
Sporządzający informacje finansowe: Biuro Rachunkowe, mgr Halina Furmanek, świad.
kwalifik. Nr 2663-97, 62-300 Września, ul. Miłosławska 9, NIP 789-124-38-47, REGON
639749950.

Podpisy członków Zarządu
Wiesława Kowalska

prezes ……………………………………..

Grażyna Marszewska

z-ca prezesa ………………………………..

Zofia Zjeżdżała

sekretarz ………………………………….

Jadwiga Nowińska

skarbnik ……………………………………

Edyta Nowińska

z-ca skarbnika ……………………………..

Wiesława Wojtyńska członek …………………………………….
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