Sprawozdanie z działalności za rok 2006
W roku 2006 Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” prowadziło działania i
realizowało projekty, które można podzielić na cztery bloki tematyczne:
I blok tematyczny: PROGRAM STYPENDIALNY „MECENAT”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontynuowano (9 rok) program stypendialny „Mecenat”
Na rok szkolny 2006/2007 Komisja Stypendialna przyznała 12 stypendiów
Pozyskano wsparcie na program z Fundacji im. S. Batorego
Zorganizowano staż dla stypendystki Natalii S. w firmie BNI w Warszawie
Wyasygnowano wsparcie dla stypendystki Agnieszki W. na założenie
amatorskiego wiejskiego Teatru Młodzieżowego „Czerwone Kopytko”
Uruchomiono projekt: „Twój talent – nasz cel. Mikrogranty na indywidualny
rozwój”
Zorganizowano wyjazd edukacyjny dla grupy stypendystów do Krakowa
Skierowano na szkolenia zagraniczne (Finlandia, Anglia, Cypr) 2
wolontariuszy i 1 stypendystkę w ramach programu „Młodzież”
Spowodowano realizację 12 indywidualnych projektów na rzecz lokalnej
społeczności ze strony stypendystów
Zakupiono laptop do dyspozycji stypendystów
Zaangażowano grupę stypendystów i wolontariuszy do wsparcia działań
Lokalnej Grupy Działania realizującej unijny program Leader+ (jako
tłumacze i koordynatorzy)

II blok tematyczny: GRUPA ORNITOLOGICZNA
• Od 8 lat, w każdy weekend kwietnia i maja, grupa miłośników przyrody
kontynuowała wyprawy do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego
• Grupa włączyła się w działania Lokalnej Grupy Działania jako grupa
ekspercka ds. przyrody
• Grupa pozyskała wsparcie z Fundacji im. S. Batorego na doposażenie w
niezbędny sprzęt do obserwacji ptaków
III blok tematyczny: GRANICA
W roku 2006 temat wiodący imprez granicznych to: „Granica jako miejsce
spotkań wielokulturowych”
• 20 maja miała miejsce impreza: „SZTUKA ŁĄCZY – Spotkanie z Ameryką”
• Prezentowano kultury i kuchnie: Ameryki Północnej (USA, Kanada),
Południowej (Ekwador) oraz Polski, szczególnie – Wielkopolski.
• Zorganizowano Międzynarodowy Rajd Mecenatu po dawnej granicy

IV blok tematyczny: MŁODZIEŻOWA GRUPA FILMOWA „FRIDA”
• LUTY. Utworzenie Młodzieżowej Grupy Filmowej „FRIDA” w Pyzdrach
(na bazie uczestników warsztatów filmowych w 2005 roku)
• Przeprowadzono II Międzynarodowe Warsztaty Filmowe pn.: „SZTUKA
ŁĄCZY – Spotkanie z Ameryką” w dniach 29 kwietnia – 6 maja 2006
• Zrealizowano etiudę filmową: „Przestrzeń”, która zakwalifikowała się do
prezentacji
podczas
Ogólnopolskiego
Festiwalu
Filmowego
„Prowincjonalia” we Wrześni
• Grupa filmowa „FRIDA” otrzymała wsparcie z Polskiej Fundacji Dzieci i
Młodzieży na zakup niezbędnego sprzętu do realizacji filmów
• Podpisano umowę partnerską z młodzieżową grupą filmową w Niemczech
do realizacji wspólnego projektu w roku 2007
• Członkini grupy „FRIDA” otrzymała honorowe wyróżnienie na
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym CINEMA OFF w Poznaniu za swój
film krótkometrażowy
• Każdy członek grupy filmowej realizuje własny film. Dotąd powstało 7
filmów
------------------------------------------------------------------------------------------------Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” weszło w skład Lokalnej Grupy
Działania Leader +. Poprzedni szef organizacji został wybrany na stanowisko
prezesa organizacji obsługującej Leadera+.
Członek Zarządu stowarzyszenia zakwalifikował się do programu „Liderzy
PAFW” i uczestniczy w 14 miesięcznym szkoleniu dla liderów organizacji
pozarządowych.

