Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008
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 2008 Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” prowadziło działania
statutowe poprzez realizacje następujących działań i projektów:
Podjęto współpracę z biurem obrachunkowym P. Haliny Furmanek z Wrześni (styczeń 2008) w
związku z rozwiązaniem umowy o pracę zatrudnionej wcześniej na 1/8 etatu księgowej Elżbiety
Wójcińskiej.
Zmiany w Zarządzie. Funkcję sekretarza objęła Zofia Zjeżdżała; funkcję skarbnika – Jadwiga
Nowińska
Warsztaty Programowe (kwiecień) związane z Programem Mecenat, jego potencjałem i ewaluacją.
Sfinansowane ze środków Fundacji im. S. Batorego
Przez 2 dni (25 i 26 kwietnia 08) odbywały się warsztaty w siedzibie T.K. "Echo Pyzdr" poświęcone
programowi stypendialnemu Mecenat. Udział wzięło 12 osób należących do organizatorów projektu
oraz do jego beneficjentów, czyli stypendystów. Cele to wypracowanie dalszej strategii dla programu
oraz utworzenie scenariuszy warsztatowych pomocnych do multiplikacji programu w inne
zainteresowane środowiska. Warsztaty prowadziła Anna Bentyn, trener Fundacji Edukacja dla
Demokracji. Całość sfinansowały Fundacja im. S. Batorego oraz T.K. "Echo Pyzdr"
Warsztaty teatralne prowadzone przez eksperta i młodzież stypendialną w szkole wiejskiej w
Lisewie, Gm. Pyzdry (kwiecień)
Reżyser i aktor Luba Zarembińska, szef Teatru Stacja Szamocin, poprowadziła (w dniach: 18,19, 20
kwietnia 2008) z młodzieżą Mecenatu warsztaty teatralne dla dzieci szkoły podstawowej w Lisewie.
Organizator to Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr". Projekt dofinansowała Fundacja im. S.
Batorego. Grupa stypendystów programu "Mecenat" już od października 2007 do dnia warsztatów
teatralnych prowadziła zajęcia artystyczne z dziećmi szkół podstawowych w Lisewie (gm. Pyzdry) i
Borzykowie (gm. Kołaczkowo). Pokaz finalny powstałej sztuki odbył się w niedzielę, 20 kwietnia, o
godzinie 17.00. Widownia dopisała. Gośćmi byli głównie mieszkańcy wsi Lisewo
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Grupa Ornitologiczna – (kwiecień, maj) w grupa działa od roku 1997. W każdy niedzielny poranek,
prowadzone były wyjścia do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i Puszczy Pyzdrskiej w celu
obserwacji ptaków. Realizowane ze środków własnych.
Szkolenie trenerskie (czerwiec). Udział 1 osoby w szkoleniu dla trenerów II stopnia, Sfinansowane
ze środków Fundacji Edukacja dla Demokracji.
Warsztaty wyjazdowe dla młodzieży aktywnej – (lipiec) odbyły się warsztaty teatralne dla
młodzieży realizującej całoroczny projekt artystyczny „Lalka Przemówiła” w szkołach wiejskich w
Lisewie (gm. Pyzdry) i Borzykowie (gm. Kołaczkowo). Sfinansowane ze środków własnych i Fundacji
im. S. Batorego. Warsztaty zrealizowane zostały w Szamocinie przez zespół aktorów, scenarzystów i
reżyserów skupionych w Teatrze Stacja Szamocin. Uczestniczyło 13 stypendystów.
Program stypendialny „Mecenat” (przez cały rok). Program kontynuowany od roku 1998. Do
czerwca 2008 wspierał 13 osób, od września 2008 wspiera 6 osób. Pomoc obejmowała m.in.:
stypendia, dopłaty do intensywnych kursów językowych, staże dla studentów, szkolenia, warsztaty,
refundację opłat za certyfikaty językowe, wypożyczanie komputerów minimum na rok szkolny, naukę
pisania projektów (również międzynarodowych), zwolnienie z czesnego w prywatnej szkole z maturą
międzynarodową, stworzenie biblioteki językowej, wyjazd integracyjno-szkoleniowy. Program otrzymał
dotację Fundacji im. S. Batorego i dofinansowanie osób prywatnych oraz - w stopniu niewielkim - ze
strony firm. Tradycyjnie nie otrzymał wsparcia ze strony żadnego z samorządów, do których
organizacja się zwracała (Pyzdry, Miłosław, Kołaczkowo, Gizałki). Ze względu na brak poparcia ze
strony samorządów program został, z braku środków, bardzo ograniczony.
Przekazano wsparcie finansowe Stowarzyszeniu Mecenat. Grupa stypendystów i wolontariuszy
skupionych wokół projektów Mecenatu utworzyła własne stowarzyszenie. Zarejestrowano je w maju
2008 pod nazwą: "Stowarzyszenie Mecenat". Młoda organizacja zamierza realizować projekty
międzynarodowe i krajowe skierowane głównie do młodzieży.
Stowarzyszenie Mecenat i TK Echo Pyzdr będą współpracowały dobrze promując region, ponieważ
obie organizacje mają podobne cele działalności. Szefową Stowarzyszenia Mecenat została Anna
Kaczała, a oprócz niej, w zarządzie znaleźli się: Natalia Sulanowska -zastępca prezesa, Justyna
Jankowska - skarbnik, Paulina Wardęga - zastępca skarbnika oraz Radek Kowalski - sekretarz.
W dniu 27 czerwca 2008 Stowarzyszenie Mecenat otrzymało wsparcie grantowe od
Towarzystwa Kulturalnego "Echo Pyzdr" w wysokości 2000 zł. Pieniądze przeznaczone są na
realizacje projektów edukacyjno-społecznych. Fundacja im. Stefana Batorego udzieliła pomocy
prawnej stowarzyszeniu.
Przeniesiono Bibliotekę Mecenatu do siedziby organizacji w Pyzdrach (wrzesień). To rezultat
rozwiązania umowy najmu lokalu z Gminną Spółdzielnią w Borzykowie, skąd działania przeniesiono
do Pyzdr (oszczędność środków finansowych). Wynajem biura w Borzykowie wiązał się z planami
Leadera + o ścisłej współpracy NGOsów i utworzeniu lokalnego biura aktywności społecznej w
środowisku wiejskim. Z momentem przejęcia Leadera przez samorządy pomysł ten upadł a
działalność Leadera przeniesiona została do urzędów gmin.
Rozpoczęta została przebudowa witryny www.echo.org.pl , która zawierać będzie nowe
rozwiązania internetowe, m.in: forum, sondę, galerię zdjęć .
Powstały nowe projekty, z których najważniejsze to:
- „PUSZCZA PYZDRSKA Olędrzy i ich żelazne domy” oraz
- „UWOLNIĆ WÓJTA, czyli jak przeciwdziałać patologiom w samorządach lokalnych”.
Oba czekają na rozstrzygnięcia u grantodawców.
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA:
– złożono wniosek do MSZ na wspólny projekt edukacyjny z Kirgizami, który niestety nie otrzymał
dofinansowania (marzec)
- zrealizowany został projekt polsko-ukraiński: „Wielkopolska i Ukraina Zachodnia czy są
konkurencją dla wschodnich regionów swoich krajów”. W ramach projektu miały miejsce 2 wizyty
studyjne (Ukraińcy w Polsce, Polacy w Ukrainie), 2 konferencje (z których pierwsza zrealizowana
została w Koninie (maj), a druga w Warszawie 3grudnia). Podczas konferencji w Warszawie, na której
obecny był m.in. p. Henryk Wujec, zaprezentowano wydawnictwo: „Wielkopolska i Ukraina Zachodnia
czy są konkurencją dla wschodnich regionów swoich krajów”, w dwóch wersjach językowych: polskiej i
ukraińskiej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności w wysokości 77 280 zł (marzec – grudzień). Realizacja projektu wiązała się z zatrudnieniem
pracownika – koordynatora na okres: 1 marca-31 grudnia 2008
- Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr" w partnerstwie z grecką organizacją "58+3 danceco"
zrealizowały wymianę kulturalną zatytułowaną "Obrazy Różnorodności" ("Images of Diversity). Dzięki
środkom uzyskanym na projekt z programu Młodzież w Działaniu, w dniach 26 i 27 czerwca 3
Greczynki odwiedziły Pyzdry, aby zaprezentować swój film stworzony w trakcie projektu oraz
wymienić się doświadczeniami z aktywną młodzieżą z Polski. Grant pozyskała strona grecka.
- T.K. „Echo Pyzdr” gościło w Pyzdrach przedstawicieli NGOsów z Mołdovy, w tym z
Naddniestrza oraz Gagauzji.
Wizytę studyjną zorganizowała Fundacja Edukacja dla Demokracji; projekt sfinansowany został ze
środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr" realizowało część większego projektu o nazwie: "Rozwój
społeczeństwa obywatelskiego w Mołdowie poprzez demokratyzację lokalnych organizacji
pozarządowych"
W związku z projektem Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr gościło w dniach 16-19 września
2008 sześcioosobową delegację z Mołdowy. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele organizacji
pozarządowych oraz wiceminister edukacji w autonomicznej Gagauzji, wchodzącej, obok
Naddniestrza, w skład Mołdowy. Celem wizyty było zapoznanie się z instytucjami działającymi w
obszarze edukacji i działalności pozarządowej. Zrealizowano szereg spotkań: ze Starostą powiatu
Dionizym Jaśniewiczem, z dyrektor Kolegium Języków Obcych Urszulą Kropaczewską; z
przedstawicielami "Uniwersytetu III Wieku", z pracownikami Komendy Powiatowej Policji,
przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Grodu w Grzybowie. Odwiedzono także Podstawową
Szkołę Społeczną w Grzybowie, Gimnazjum w Kołaczkowie, International School w Poznaniu oraz
przedsiębiorstwo NetGuru w Poznaniu stosujące innowacyjne sposoby organizacji czasu pracy.
Organizacja "Jeden Świat" w Poznaniu realizująca wolontariat międzynarodowy zakończyła maraton
spotkań i wymiany doświadczeń.
- T. K. „Echo Pyzdr” podjęło pierwsze rozmowy o wymianie kulturalnej ze szkołą huculską oraz
prywatnym muzeum huculskim w Wierchowinie (Ukraina). Planowane są wspólne projekty.
- Wizyta studyjna w USA. Stowarzyszenie Szkoła Liderów przeprowadziło konkurs dla liderów
polskich organizacji pozarządowych, z których utworzono 10 osobową grupę stażystów - wizytatorów
uczestniczących w Programie Departamentu USA: International Visitor Leadership Program". Projekt
finansowali: Departament Stanu USA oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. W grupie
wyjazdowej znalazła się Wiesia Kowalska z T.K. "Echo Pyzdr".
Program wizyty studyjnej wypełniony był spotkaniami z wieloma ludźmi, instytucjami (samorząd,
uniwersytet, szkoła) i organizacjami społecznymi. Odbyło się kilkadziesiąt spotkań. Kilkakrotnie
zmieniała się strefa czasowa. Pierwsze spotkania miały miejsce w Ohio, następne w Arizonie i
Texasie. Uczestnicy mieli okazję poznać standardy aktywności obywatelskiej, do których należy np.:
niemożność łączenia stanowisk kierowniczych w samorządzie i organizacjach pozarządowych. Dla
Amerykanów sytuacja taka jest korupcjogenna.
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INFORMACJA DODATKOWA:
1. 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.
2. Informacje dotyczące zmian wartości środków trwałych
W roku 2008 Towarzystwo nie nabyło żadnego środka trwałego , a zakupione w latach
poprzednich zostały zamortyzowane w roku 2004
3. Informacja o gruntach użytkowanych wieczyście
Stowarzyszenie na 31-12-2008 r. nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście
4. Dane o strukturze własności
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” opiera swoja działalność na pracy społecznej
członków zgodnie ze statutem. Stowarzyszenie na dzień 31-12-2008 r liczy 31 członków.
5. Informacje dotyczące kapitału zapasowego rezerwowego i rezerw.
Stowarzyszenie na dzień 31-12-2008 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.
6. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy okresie
spłaty
Zobowiązania wynoszą 39,40 zł i są zobowiązaniami krótkoterminowymi, których czas
spłaty nie przekracza roku.
Na sumę zobowiązań krótkoterminowych składały się zobowiązania:
1/ 24,40 za usługę filmową
2/15,00 niesłuszna wpłata pani Nowińskiej
Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 68.506,34 zł z
przeznaczeniem na realizację i funkcjonowanie programu stypendialnego Mecenat oraz pozostałych
programów i inicjatyw
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7. Informacja o należnościach
Należności na koniec okresu sprawozdawczego 2008 r. wynoszą 152,00 zł
Kwota 152,00 zł stanowi nadpłatę podatku od umowy o dzieło - rozrachunki z Urzędem Skarbowym
8. Środki pieniężne
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 58.318,83 zł
9. Struktura przychodów
Zgodnie z działalnością statutowa w 2008 r. Stowarzyszenie uzyskało przychody na
kwotę

102.363,94

w tym:
Składki członkowskie
Przychody określone statutem

350,00
101.009,78

w tym:
- przychody od osób prywatnych

2.370,00

- przychody od organizacji pozarządowych 10.000,00
- przychody od firm prywatnych

1.900,00

- Fundacja Edukacja dla Demokracji

77.280,00

- darowizna 1% podatku

9.459,78

Przychody finansowe /odsetki/

704,16

Sprzedaż książek (działalność odpłatna)

300,00

10. Dane o kosztach
Koszty działalności statutowej ogółem
Koszty administracyjne
Wynik finansowy

115.769,36
3.834,50
- 17239,92

11. Zatrudnienie
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” opiera swoja działalność na pracy społecznej członków.
W roku 2008 w okresie marzec-grudzień stowarzyszenie zatrudniało 1 osobę na podstawie umowy o
pracę do realizacji międzynarodowego projektu. Wynagrodzenie opłacał fundator.
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Sporządzający informacje: Biuro Rachunkowe, mgr Halina Furmanek, świad. kwalifik. Nr
2663-97, 62-300 Września, ul. Miłosławska 9, NIP 789-124-38-47, REGON 639749950.
PIECZĘĆ SPORZĄDZAJĄCEGO:

Wiesława Kowalska – prezes …………………………………….

Grażyna Marszewska – z-ca prezesa ……………………………………

Zofia Zjeżdżałka– sekretarz ……………………………………

Jadwiga Nowińska – skarbnik ……………………………………

Wiesława Wojtyńska - członek …………………………………
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