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Społecznik Roku 2009

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010
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 2010 Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” prowadziło działania
statutowe poprzez realizacje następujących działań i projektów:
STYCZEŃ
•

Wydanie „Gazetki Jednodniówki” promującej działania TK Echo Pyzdr i jej dystrybucja

LUTY
•

Zlecenie wykonania stojaka promocyjnego „ROLLUP” przedstawiającego główne obszary
działalności TK Echo Pyzdr.

MARZEC
•
•

•

Złożenie wniosków o wsparcie programów stypendialnych do samorządów lokalnych (Chocz,
Blizanów, Rychwał, Stawiszyn, Zagórów, Rzgów, Gizałki, Grodziec, Mycielin, Pyzdry)
Złożenie wniosku w konkursie grantowym do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce o
dofinansowanie programu stypendialnego Agrafka Agory Stypendium Ziemi Kaliskiej. Otrzymano
dofinansowanie dla 3 studentów.
Otrzymano dofinansowanie w kwocie 6000 zł od samorządu w Pyzdrach na realizację projektu
Puszcza Pyzdrska – Olędrzy i ich żelazne domy”. W ramach przyznanych środków wykonano:
plansze wielkoformatową na Rynku w Pyzdrach, plakat informujący o wystawie w Muzeum
Etnograficznym w Poznaniu, rysunki do publikacji, opracowanie graficzne i tłumaczenie na j.
angielski publikacji oraz dofinansowano druk.
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•

Złożenie wniosku w konkursie grantowym do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości o
dofinansowanie programu stypendialnego „Stypendia Pomostowe. Otrzymano dofinansowanie dla
5 studentów.
Urząd Miasta Poznania zwrócił niesłusznie pobraną opłatę skarbową za zaproszenia dla
Mołdawian (324 zł)
Przeprowadzono Walne Zebranie Członków podsumowujące rok 2009

•
•

KWIECIEŃ
•

Przedstawiciele TK Echo Pyzdr uczestniczyli w konferencji: „Demokracja studencka PL” w
Poznaniu
Na zaproszenie samorządu lokalnego w Blizanowie przygotowano i zrealizowano prezentację o
programach stypendialnych TK Echo Pyzdr i możliwościach ich wsparcia przez samorząd
Wpłynęło wsparcie od darczyńcy Waldemara Chlebowskiego (5000 zł) na program stypendialny:
„Agrafka Agory – Stypendium Ziemi Kaliskiej

•
•

KWIECIEŃ – MAJ
•

Kontynuacja działalności Grupy Ornitologicznej prowadzącej obserwację ptaków na terenie
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i Puszczy Pyzdrskiej

MAJ
•

Wiesława Kowalska otrzymała tytuł Społecznika Roku Tygodnika Newsweek Polska. Statuetkę
wręczono przy okazji X-lecia działalności Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie.
TK Echo Pyzdr we współpracy ze Stowarzyszeniem Mecenat zrealizowało „Rajd Odkrywców” po
terenie Puszczy Pyzdrskiej. Rajd sfinansował samorząd gminy Blizanów.

•

CZERWIEC
•

przygotowano wystawę o Puszczy Pyzdrskiej w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu. Wystawę
trwającą do końca września obejrzało około 2000 osób. Towarzyszyły jej 3 konferencje naukowe.
Informowało o niej Radio Merkury, Gazeta Merkuriusz Polska z Poznania oraz media lokalne
(Gazeta Słupecka, Przegląd Powiatowy)

LIPIEC
•

TK Echo Pyzdr wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp. o wsparcie konferencji
przygotowywanej przez TK Echo Pyzdr: „Społeczeństwo Obywatelskie – czy stać nas na
więcej?” Odpowiedź nadeszła w lutym 2011, stąd działanie przesunięto do realizacji w roku
2011.

WRZESIEŃ
•
•

Podpisano porozumienie o współpracy z Urzędem Gminy Blizanów dotyczące wsparcia
stypendialnego licealistów z terenu gminy Blizanów. Na wsparcie gmina przeznaczyła 3600 zł.
TK Echo Pyzdr otrzymało dofinansowanie (6 350 zł) z Programu Lokalne Programy
Stypendialne Fundacji im. Stefana Batorego na program „Mecenat”, do wykorzystania w
okresie: wrzesień 2010 – czerwiec 2011. Wsparcie otrzymało 6 osób.

PAŹDZIERNIK
•
•

Szkolenie stypendystów TK Echo Pyzdr nt pisania i realizacji projektów społecznych
TK Echo Pyzdr, na zaproszenie Fundacji Kirklanda, przygotowało debatę dla stypendystów
Kirklanda (absolwenci studiów wyższych pochodzący z krajów Europy Wschodniej i Azji):
„Polska transformacja z perspektywy głównych aktorów” z udziałem przedstawicieli: Parlamentu
– Ireneusza Niewiarowskiego, samorządu – starosty powiatu wrzesińskiego Dionizego
Jaśniewicza, biznesu – prezesa zarządu Browaru Fortuna Waldemara Szczepaniaka, mediów –
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•

•

red. naczelnego TV Konin Sławomira Papiery oraz organizacji społecznych – przedstawiciela
TK Echo Pyzdr Przemysława Kowalskiego. Po zakończeniu debaty goście zwiedzili Granicę w
Borzykowie oraz siedzibę TK Echo Pyzdr.
TK Echo Pyzdr wsparło, głównie merytorycznie, przygotowania do spotkania z księdzem
Tadeuszem Isakowiczem - Zaleskim, które zrealizował stypendysta Dominik Styczyński.
Spotkanie miało miejsce w pomieszczeniach Urzędu Pracy we Wrześni i zgromadziło około 100
uczestników z całego powiatu.
Złożono wniosek w konkursie grantowym Fundacji Edukacja dla Demokracji: „Przemiany w
regionie RITA” o dofinansowanie projektu pn: „ORHEA – wielokulturowość dla agroturystyki”
(projekt z partnerem mołdawskim). Cel projektu, to przeniesienie doświadczeń TK Echo Pyzdr
w kreowaniu produktu turystycznego na wsi.

GRUDZIEŃ
•

•

•

•
•

•

TK Echo Pyzdr otrzymało wsparcie (9000 zł) ze strony Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Wlkp. na wydanie publikacji: Puszcza Pyzdrska –
dziedzictwo Olędrów opisującą m.in. dziedzictwo kulturowe Puszczy Pyzdrskiej
TK Echo Pyzdr otrzymało decyzję Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej o dofinansowaniu
projektu dotyczącego Puszczy Pyzdrskiej (30 000 zł), z czego w roku 2011 zrealizowane zostaną
m.in.: warsztaty z tradycyjnego budownictwa. Partnerzy w projekcie to Stowarzyszenie Wędrowni
Architekci (Politechnika Poznańska) oraz niemiecka organizacja architektów FAL e.V z Ganzlin
(Brandenburgia).
TK Echo Pyzdr otrzymało wsparcie (40 000 zł) z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności „Przemiany w Regionie RITA” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji
na projekt: „ORHEA wielokulturowość dla agroturystyki”.
We współpracy ze Stowarzyszeniem Mecenat wydano publikację: „Puszcza Pyzdrska –
dziedzictwo Olędrów” w nakładzie: 3 193 (TK Echo Pyzdr) i 207 (Stowarzyszenie Mecenat).
Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Wiesława Kowalska uczestniczyła jako
komentator w debacie socjologicznej o Polsce: „Demokracja czy klika: kto rządzi w Polsce
lokalnej?”. Debata miała miejsce w Warszawie w siedzibie PAN i stanowiła podsumowanie
wyborów do samorządów lokalnych.
TK Echo Pyzdr otrzymało ze strony samorządów Puszczy Pyzdrskiej (Blizanów, Chocz, Zagórów,
Grodziec, Mycielin, Rzgów, Starostwo w Koninie) dofinansowanie na publikację o Puszczy w
łącznej kwocie: 5 000 zł.

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2010 ROK
1. Dane podmiotu:
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”
Nasza strona internetowa www.echo.org.pl
Nasz 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 numerem 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
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zapłaty.
5. Informacje dotyczące zmian wartości środków trwałych
W roku 2010 Towarzystwo nie nabyło żadnego środka trwałego , a zakupione w latach
poprzednich zostały zamortyzowane w roku 2004
6. Informacja o gruntach użytkowanych wieczyście
Stowarzyszenie na 31-12-2010 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 31-12-2010 r. liczy 26 członków.
8. Informacje dotyczące kapitału zapasowego rezerwowego i rezerw.
Stowarzyszenie na dzień 31-12-2010 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 według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy okresie
spłaty
Zobowiązania wynoszą 0,00 zł
Rozliczenia między okresowe przychodów na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 41029,10 zł z
przeznaczeniem na realizację i funkcjonowanie programu stypendialnego Mecenat oraz pozostałych
programów i inicjatyw
10. Informacja o należnościach
Należności na koniec okresu sprawozdawczego 2010 r. wynoszą 0,00 zł
11. Środki pieniężne
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 74417,34 zł
12. Struktura przychodów
Zgodnie z działalnością statutową w 2010 r. Stowarzyszenie uzyskało przychody na
kwotę
89.440,24
w tym:
Składki członkowskie
920,00
Przychody określone statutem
88.049,10
w tym:
- przychody od osób prywatnych
8.040,00
- Akademia Rozwoju Filantropii
10.260,00
- Fundacja Edukacja dla Demokracji
40.000,00
- darowizna 1% podatku
2.959,10
- przychody ze źródeł publicznych
11.440,00
- fundacja Stefana Batorego
6.350,00
- Urząd Marszałkowski woj..Wielkopolskiego 9.000,00
Przychody finansowe /odsetki/
471,14
13. Dane o kosztach
Koszty działalności statutowej ogółem
52.227,19
Koszty administracyjne
3.824,81
14. Zatrudnienie
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” opiera swoja działalność na pracy społecznej członków.
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.

Podpisy członków Zarządu:
1/ Wiesława Kowalska - prezes

……………………………………..

2/ Grażyna Marszewska - z-ca prezesa

………………………………..

3/ Zofia Zjeżdżałka

-

………………………………….

4/ Jadwiga Nowińska

-

5/ Edyta Nowińska

sekretarz
skarbnik

- z-ca skarbnika

6/ Wiesława Wojtyńska - członek

……………………………………
.. …. ……………………………..
.……………………………………
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