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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  
STOWARZYSZENIA „LEPSZY ŚWIAT” W ROKU 2008 

 
1.  
Nazwa: Stowarzyszenie „Lepszy Świat” 
Siedziba i adres: os. Orła Białego 38/5 61-251 Poznań 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 15.03.2005 
Numer KRS: 0000230149 
Numer REGON: 300028992 
Dane dotyczące członków Zarządu: prezes: Marcin Janasik; członkowie Zarządu: skarbnik - Małgorzata 
Kamińska, sekretarz – Eulalia Janasik  
Dane dotyczące członków Rady Rewizyjnej: Sebastian Strojwąs, Ewelina Weber i Anna Patrycja Stoiłow 
Cele statutowe stowarzyszenia:  
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracja społeczna. 
 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis 
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. 
Zgodnie ze statutem celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i 
integracja społeczna, w tym w szczególności: 
1. Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, oświatowego, naukowego i socjalnego. 
2. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym działania na rzecz: dzieci, kobiet, osób 
niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów, mniejszości narodowych. 
3. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej. 
4. Wspieranie dobroczynności, działania charytatywne i humanitarne. 
5. Propagowanie kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, wszechstronnej rekreacji oraz 
alternatywnego stylu życia wolnego od używek. 
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
7. Propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur, religii, narodowości, orientacji seksualnych, 
zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych. 
8. Działanie na rzecz pokoju i praw człowieka. 
9. Działania na rzecz  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w szczególności wspieranie 
niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki. 
10. Działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego. 
11. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i różnorodności kulturowej. 
12. Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
13. Działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy. 
14. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 
15. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn. 
16. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 
17. Promocja i organizacja wolontariatu. 
18.  Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 
pozarządowe oraz samoorganizację obywateli. 
19. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami. 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w ramach działalności statutowej nieodpłatnie i odpłatnie, poprzez: 
1). Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej. 
2). Organizowanie spotkań, projekcji filmowych, sympozjów, wykładów, targów, kongresów, korepetycji, 
zgromadzeń publicznych, warsztatów, wycieczek krajoznawczych, wycieczek po mieście, obozów 
wakacyjnych. 
3). Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych. 
4). Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia. 
5). Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami 
masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 
6). Udzielanie wszechstronnego wsparcia inicjatywom obywatelskim i organizacjom pozarządowym. 
7). Organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Stowarzyszenia. 
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8). Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz Stowarzyszenia. 
9). Utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą.  
10).Prowadzenie działalności naukowej, rozwojowej, sondażowej. 
11). Prowadzenie działań charytatywnych i udzielanie pomocy społecznej, w tym opieka nad dziećmi, 
osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz organizowanie konwojów humanitarnych. 
12). Prowadzenie obiektów i działań związanych z zakwaterowaniem, w tym hosteli dla wolontariuszy i 
mieszkań chronionych. 
13). Wspieranie i tworzenie niezależnych mediów oraz filmów, programów i nagrań muzycznych. 
14). Prowadzenie działań związanych ze sportem, turystyką i rekreacją, w tym organizowanie zawodów, 
obozów treningowych, prowadzenie klubów i obiektów sportowych oraz informacji turystycznej. 
15). Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości, w tym prowadzenie biura 
karier, inkubatora przedsiębiorczości, organizowanie staży i przyuczenia zawodowego. 
16). Prowadzenie działań kulturalnych, w tym galerii, bibliotek, wystaw, przedstawień, festiwali. 
 
W dniu 09.09.2008r. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. 
 
W roku 2008 Stowarzyszenie realizowało następujące działania: 
 
1.) Projekt „Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach” (realizacja 01.01.- 31.12.2008) 
Celem projektu jest pomoc w nauce dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach oraz animacja 
czasu wolnego beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – głównie dzieci i młodzieży, ale także 
osób niepełnosprawnych i seniorów. 
Działania te umożliwiły wyrównywanie szans w dostępie do bezpłatnej edukacji. Animacja czasu 
wolnego umożliwiła nabycie przez beneficjentów umiejętności aktywnego i wartościowego spędzania czasu 
wolnego oraz pozytywnych zachowań. 
Współpraca z MOPR umożliwiła identyfikację potrzeb osób objętych pomocą tej instytucji w zakresie 
wolontariatu. Udało się wypracować efektywną formę współpracy w celu rozszerzenia oferty skierowanej 
do jego beneficjentów oraz objęcia projektem ich jak największej liczby w przyszłości. 
Realizacja projektu umożliwiła nabycie nowych umiejętności przez wolontariuszy, sprawdzenie się przez 
nich w nowej roli społecznej oraz zdobycie doświadczenia głównie w pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także 
innymi grupami społecznymi. 
Ważnym elementem projektu była promocja idei wolontariatu, zwłaszcza wśród studentów i licealistów. 
  
W roku 2008  z pomocy 71 wolontariuszy skorzystało 119 beneficjentów. Zajęcia odbywały się w Poznaniu 
w bezpłatnych punktach Infocafe na Al. Niepodległości 26 (przeniesionym od 15.11.2008 na ul. Libelta 22) 
oraz na os. Piastowskim 106 prowadzonych przez Stowarzyszenie lub w domach beneficjentów.  
W ramach projektu wsparliśmy Świetlicę Środowiskową przy parafii na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu 
jednorazowo organizując warsztaty plastyczne „Stwórz swój totem” dla jej podopiecznych (26.04.). 
W okresie wakacji letnich zorganizowaliśmy dodatkowe zajęcia dla grupy 22 dzieci w wieku od 7-14 lat z 
rodzin będących pod opieka MOPR (30.06.-11.07). Dzieci miały możliwość wzięcia udziału w warsztatach 
plastycznych, grach i zabawach integracyjnych oraz sportowych, wycieczkach do ZOO, kina, Puszczykowa, 
Muzeum Motoryzacji oraz grze miejskiej. Zorganizowaliśmy również spotkanie wigilijne połączone z 
warsztatami plastycznymi i prezentami dla naszych młodych beneficjentów (16.12.). 
 
Koszt realizacji projektu wyniósł 23 799,76 zł – w tym: 
15 000,00 zł sfinansowano z dotacji z Urzędu Miasta Poznania z Wydziału Zdrowia i Spraw społecznych w 
ramach programu „Pomagajmy sobie”,  
856,00 zł stanowiła darowizna rzeczowa od Wielkopolskiego Banku Żywności – słodycze na prezenty 
wielkanocne dla uczestników projektu,  
7 689,16 zł sfinansowano z darowizny Telewizji Polskiej przyznanej w ramach akcji „Reklama dzieciom” 
(darowiznę otrzymano w wysokości 10 000,00 zł - kwota 2 310,84 zł zostanie wykorzystana w roku 2009 na 
kontynuację projektu). 
254,60 zł sfinansowano ze składek członkowskich i darowizn finansowych na rzecz Stowarzyszenia. 
 
2.) Bezpłatne punkty Infocafe (realizacja 01.01.- 31.12.2008) 
Stowarzyszenie przez cały rok 2008 prowadziło w Poznaniu dwa bezpłatne punkty Infocafe, które działają 
już od 2006 r. Punkty zlokalizowane są na Al. Niepodległości 26 (przeniesiony od 15.11.2008 na ul. Libelta 
22) i na os. Piastowskim 106.  
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Celem realizacji projektu jest integracja społeczności lokalnych, mieszkańców Poznania, zwłaszcza 
dzielnicy Nowe Miasto oraz Starówki i Jeżyc, udostępnianie bezpłatnych źródeł informacji, 
umożliwiających włączanie się mieszkańców miasta Poznania w globalne społeczeństwo informacyjne oraz 
animacja lokalnego ruchu samopomocy, samoorganizacji i aktywności obywatelskiej. 
 
W punktach udostępniamy bezpłatnie internet, czytelnie prasy, edukacyjne i informacyjne kanały TV, 
funkcjonuje Poznański Bank Czasu (system bezpłatnej wymiany usług).  
W punkcie na Al. Niepodległości (od 15.11.2008 na ul. Libelta 22 z wyłączeniem galerii) działały również: 
- biblioteka niezależna,  
- Galeria „Lepszy Świat”  (odbyły się dwie wystawy zdjęć i jedna wystawa plakatów proekologicznych) 
- odbyło się 12 spotkań i warsztatów o tematyce obywatelskiej (w tym spotkanie z dr Florianem Zielińskim 
dot. Marca ’68 12.03.), antywojennej (w tym spotkanie z Filipem Ilkowskim z Inicjatywy Stop Wojnie dot. 
Tarczy Antyrakietowej 01.06.), dotyczące ekologii, praw człowieka i mniejszości narodowych, także 
warsztaty trenerskie (26.01.) i szkolenie dla koordynatorów projektów (27-28.09.) 
- odbyło się 14 bezpłatnych projekcji filmów zaangażowanych 
- odbywały się korepetycje w ramach projektu „Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach” 
Z oferty obu punktów przez cały 2008 rok skorzystało 437 osób.  
 
Koszt realizacji projektu wyniósł 75 424,22 zł – w tym: 
72 000,00 zł sfinansowano z dotacji z Urzędu Miasta Poznania z Wydziału Zdrowia i Spraw społecznych 
w ramach programu „Pomagajmy sobie”,  
3424,22 zł sfinansowano ze składek członkowskich i darowizn finansowych na rzecz Stowarzyszenia. 
 
3.) Poznański Bank Czasu (realizacja 01.01.- 31.12.2008) 
Bank czasu jest systemem bezpłatnej wymiany usług, umiejętności i wiedzy. „Walutą” wymiany jest czas 
– a przedmiotem – wszelkie usługi i umiejętności. System ten Stowarzyszenie prowadzi od stycznia 2006r. 
W okresie 01.01.-21.04.2008 Poznański Bank Czasu funkcjonował wyłącznie w ramach projektu 
„Prowadzenie 2 Infocafe”. Od 21.04.2008 funkcjonuje jako osoby projekt: Działania na rzecz integracji i 
zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym seniorów. „Bank Czasu”. 
Celem realizacji projektu jest bezpośrednia pomoc uczestnikom w codziennych sprawach, podniesienie 
ich stanu wiedzy i umiejętności, umożliwienie stania się częścią społeczeństwa informacyjnego, włączenie 
się poznańskich w działania społeczne i samopomocowe oraz animacja lokalnego ruchu samopomocy, 
samoorganizacji i aktywności obywatelskiej. Bardzo ważnym aspektem jest integracja 
międzypokoleniowa i zwiększanie uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. 
Do Banku Czasu należało w roku 2008 109 osób, które wymieniły 374,5 godzin podczas 148 wymian. 
 
Koszt realizacji działań wyniósł 36 685,99 zł – w tym: 
35 000,00 zł sfinansowano z dotacji z Urzędu Miasta Poznania z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
(dofinansowanie od 21.04.2008) 
1 685,99 zł sfinansowano ze składek członkowskich i darowizn finansowych na rzecz Stowarzyszenia. 
 
4.) Projekt „Aktywny obywatel”(realizacja 01.01.-31.12.2008) 
Celem projektu jest aktywizacja obywatelska Polaków, przeciwdziałanie bierności i apatii społecznej 
oraz budowa prawdziwie obywatelskiego społeczeństwa. 
Działamy na rzecz demokracji uczestniczącej, sprawiedliwego handlu, zrównoważonego rozwoju, 
ochrony środowiska naturalnego i przestrzegania praw człowieka. W ramach projektu prowadzimy 
wykłady, kampanie informacyjne, demonstracje, happeningi, akcje ulotkowe i plakatowe, warsztaty i 
szkolenia.  
 
Prowadzimy też kampanie tematyczne związane z konkretnym wydarzeniem, czy sprawą - w 2008 roku 
były to kampanie: "Solidarni z Tybetem", "Bojkot Coca - Coli" i "Klimat - teraz!". 
 
a) Kampania „Solidarni z Tybetem” 
Kampanię rozpoczęliśmy od udziału w manifestacji solidarnościowej z okupowanym Tybetem w Poznaniu 
(28.03.). Następnie przeprowadziliśmy warsztaty z robienia koszulek z motywami tybetańskimi dla 
reprezentantów Polski na Olimpiadzie w Pekinie (02.04.). Szablony wykorzystywaliśmy również podczas 
spotkań i prelekcji poświęconych sytuacji w Chinach i Tybecie (II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, 
17.04.), nadruki wykonywaliśmy również bezpłatnie w punkcie Infocafe w Poznaniu oraz podczas festynu 1 
majowego w Poznaniu (prowadziliśmy też zawody dla dzieci – m.in. zawody "wyskacz wolność dla Tybetu" - 
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bieg sztafetowy w workach z nadrukami solidarnościowymi). Z nadrukiem solidarnościowym wystąpił m.in. 
zawodnik podczas Warsaw Cup-Centurio Circuit (puchar mistrzostw Europy w speedballu, 22-23.06 
Warszawa). Koszulki zostały przekazane polskim olimpijczykom podczas ceremonii zaprzysiężenia w 
Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego (25.07.).  
W ramach kampanii przeprowadziliśmy we współpracy ze Szkołą Latania Feniks ogólnopolski rajd „Klucz 
Wolności” (27.06. – 06.07.). Trasa rajdu przebiegła przez ok. 1000 km (od Nowego Sącza przez Kielce, 
Warszawę, Łódź, Poznań, Piłę do Kołobrzegu). Na trasie odbywały się przeloty motoparalotni, akcje 
obejmujące prezentacje dotyczące łamania praw człowieka w Chinach, rozdawanie ulotek o olimpiadzie, 
Chinach i Tybecie, rozpoczęliśmy zbiórki podpisów pod petycjami (wzywającymi rząd do czynnego 
wspierania opozycji demokratycznej w Chinach i Tybecie). 
Zbiórki podpisów i rozdawanie wstążek solidarnościowych oraz ulotek przeprowadziliśmy również  w 
Krakowie (29.07.),  Bolesławcu (01.08.), Jeleniej Górze (07.08.). 
Akcja promująca kampanię odbyła się na Przystanku Woodstock (02.08.) - podczas koncertu Zielonych 
Żabek / GAGA przeprowadzona została akcja ulotkowa, publiczność została wezwana do uczestnictwa w 
kolejnych akcjach w ramach kampanii przez lidera zespołu ze sceny. 
Kolejne akcje solidarnościowe odbyły się w Poznaniu. Na pl. Mickiewicza, dzięki zgodzie właściciela 
masztów sztandarowych (NSZZ Solidarność) wywieszono 7 metrowy transparent (04.08.-25.08). Na 
pomniku Adama Mickiewicza umieszczona została flaga Tybetu. 
Kulminacyjnym momentem kampanii było Alternatywne Otwarcie Igrzysk Olimpijskich (08.08.) 
w Warszawie pod ambasada Chin, współorganizowane z Fundacją Inna Przestrzeń. W akcji obejmującej 
występy teatru Komuna Otwock, happening i przemarsz wzięło udział ponad 250 osób. 
 
b) Kampania „Klimat- teraz!” 
Kampania objęła działania związane z przygotowaniami do Konferencji Stron Ramowej Konwencji 
w sprawie Zmian Klimatu (COP14) w Poznaniu. Rozpoczęliśmy ją od udziału w spotkaniu grupy 
przygotowującej obywatelski lobbing w Konstancinie pod Warszawą (22-23.06).  
 
Zawiązana została Koalicja „Klimat – teraz” (Zieloni2004, Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja, 
Krytyka Polityczna, Pracownicza Demokracja, Młodzi Socjaliści; obserwatorami była Koalicja Klimatyczna, 
poszczególne organizacje wchodzące w jej skład współorganizowały różne działania w ramach COP-14), 
kolejne spotkania robocze odbyły się w Warszawie i Poznaniu. Najważniejszym celem kampanii określony 
został międzynarodowy marsz „Klimat – teraz” 6 grudnia w Poznaniu oraz obywatelski lobbing na 
przedstawicielach obradujących w Poznaniu rządów. 
 
Równolegle prowadziliśmy działania edukacyjne i mobilizujące opinię publiczną. Cykl prelekcji 
i projekcji filmu „Niewygodna prawda” rozpoczęliśmy w 14 Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu 
(07.10.), kolejne odbyły się w punkcie Infocafe (08.10.) i podczas spotkań w poznańskich Klubach Seniora, 
na spotkaniu koła naukowego Cibis Liber (20.11., Uniwersytet im. A. Mickiewicza) i w Instytucie Etnologii 
UAM (26.11.). Rozpoczęliśmy również działania kulturalne - w Galerii Lepszy Świat” zorganizowaliśmy 
wystawę plakatów ekologicznych K. Marciniaka (08.10.), kolejne akcje poświęciliśmy zamalowywaniu 
zdewastowanych instalacji w Poznaniu proekologicznymi graffiti - (12.10.,  15.11.)  
5.12. zorganizowaliśmy konferencję prasową komitetu organizacyjnego marszu, a 06.12. Marsz „Klimat 
teraz”, w którym wzięło udział prawie 1000 osób. Tego samego dnia zorganizowaliśmy również koncert 
„Muzyka dla klimatu”, podczas którego promowaliśmy działania proekologiczne i wolontariat obywatelski. 
 
c) Bojkot konsumencki produktów koncernu Coca-Cola 
W związku z nieetycznym postępowaniem koncerny Coca Cola na świecie przyłączyliśmy się w 2007r. do 
globalnej kampanii bojkotu jego produktów. W 2008r. ramach kampanii wydrukowaliśmy vlepki 
bojkotowe, które rozdajemy podczas akcji, projekcji filmów i w prowadzonych przez nas ogólnodostępnych 
punktach Infocafe w Poznaniu (od 10.04.) 
Zorganizowaliśmy również akcję informacyjną przed wejściem na Coke Live Music Festiwal w Krakowie 
(23.08.). Odbyły się również projekcje filmu dokumentalnego „Krwawy smak Coca-Coli” (podczas 
festiwalu Slot Art w Lubiążu 9-13.07., maratonu filmowego w Bolesławcu 25.10, w Poznaniu w punkcie 
Infocafe 05.11.) 
 
d) Inne działania w ramach projektu: 
- wykłady „Alterglobalizm: idee i praktyka” oraz projekcje filmu „Tak wygląda demokracja”: Dębowski 
Ośrodek Kultury (18.01.), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (03.04.),  Biblioteka Miejska w Chełmży 
(04.04.), Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu (21.04.) 
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- udział w konferencji „Wspólnie można więcej” zorganizowanej przez Centrum Innowacji społecznej SIC! 
– prelekcje na temat działań obywatelskich w Poznaniu i funkcjonowania Poznańskiego Banku czasu 
(05.03.). 
 
- współorganizacja z Radą Osiedla Przybyszewskiego festynu 1 majowego – stoisko z materiałami 
dotyczącymi projektów wolontariackich Stowarzyszenia, prasą niezależną, zawody dla dzieci, nadruki na 
koszulkach „Free Tibet”. Wzięło w nim udział ponad 1000 osób. 
 
- udział w manifestacji antywojennej w Warszawie (15.03.) 
 
- zorganizowanie maratonu filmów dokumentalnych w Bolesławcu (Galeria Concordia, 25.10.) bezpłatne 
projekcje filmów i dyskusje dotyczące sprawiedliwego handlu, praw człowieka, demokracji, ruch 
alterglobalistycznego, handlu ludźmi. 
 
- warsztaty o nietolerancji i stereotypach w ramach Tygodnia  Edukacji Globalnej w Jeleniej Górze (II 
Liceum Ogólnokształcące, 17-21.11) 
 
- prelekcja „Co możesz zrobić dla Trzeciego Świata” w ramach organizowanego przez Salezjański 
Wolontariat Misyjny Wieczoru Ghanijskiego w Piwnicy Farnej w Poznaniu (27.11.)  
 
- nasze Stowarzyszenie zorganizowało stoiska na Przeglądzie Filmów Dokumentalnych TRANZYT (Poznań 
CK Zamek 20-22.04.2008r), Festiwalu Slot Art. (Lubiąż 9-13.07.2008r). Na stoiskach prezentowano 
materiały stowarzyszenia, poszczególne projekty, prowadzono również nabór wolontariuszy z różnych miast. 
Celem było zaktywizowanie młodzieży i nakłonienie młodych ludzi do działalności społecznej, na Slot Art 
odbyło się 10 projekcji filmowych, a także debata naszej delegacji z przedstawicielami Stowarzyszenia 
Koliber. W 4 panelach tematycznych: „Stanowisko wobec Chin”, „Czego potrzeba współczesnej 
demokracji”, „Jak pomóc Trzeciemu Światu” i ”Międzynarodowe standardy pracy” dyskutowano na linii 
alterglobalizm – neoliberalizm o możliwych rozwiązaniach globalnych problemów naszej cywilizacji. 
 
Koszt realizacji projektu wyniósł 8939,05 zł – w tym: 
4 660,00zł sfinansowano z dotacji z Urzędu Miasta Poznania z Wydziału Kultury i Sztuki (koncert Muzyka 
dla Klimatu) 
4 279,05zł sfinansowano ze składek członkowskich i darowizn finansowych na rzecz Stowarzyszenia. 
 
5.) Projekt „Biuro demokracji Uczestniczącej” (realizacja 01.01.- 12.04.2008) 
Projekt finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego. Celem projektu był monitoring konfliktów 
lokalnych w Poznaniu, przeprowadziliśmy również szkolenia obejmujące m.in. dostęp do informacji 
publicznej, współpracę z mediami i samoorganizację obywatelską. W 2008 roku projekt został zakończony 
konferencją prasową i publikacją raportu dotyczącego monitoringu konfliktów lokalnych pomiędzy 
władzami miasta a grupami mieszkańców (15.04.) 
 
Koszt realizacji projektu wyniósł 10 510,47 zł – w tym: 
10 408,58 zł sfinansowano z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego 
101,89 zł sfinansowano ze składek członkowskich i darowizn finansowych na rzecz Stowarzyszenia. 
 
6.) Projekt „Tak wygląda demokracja!” (realizacja 01.01.-30.04.2008) 
Projekt finansowany był ze środków Wspólnoty Europejskiej z programu Młodzież. Celem projektu było 
aktywne współtworzenie struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja postaw 
antydyskryminacyjnych, urzeczywistniane w serii warsztatów, konferencji naukowej i debatach 
oksfordzkich. W 2008r. w ramach projektu zorganizowaliśmy warsztaty i projekcje filmów z zakresu 
świadomej konsumpcji, praw człowieka, demokracji oraz przeprowadzenia debat oksfordzkich (17.02.) oraz 
debaty oksfordzkie w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu (10.03). Kolejne debaty przeprowadzone 
zostały w VII Liceum Ogólnokształcącym (17.03.). 
 
Koszt realizacji projektu wyniósł 4 008,60 zł – w tym: 
3 857,44 zł sfinansowano ze środków Wspólnoty Europejskiej z Programu Młodzież  
151,16 zł sfinansowano ze składek członkowskich i darowizn finansowych na rzecz Stowarzyszenia. 
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7.) 3 urodziny Stowarzyszenia – 29.03.2008r. 
W związku z 3 rocznicą rejestracji Stowarzyszenia zorganizowaliśmy koncert, w którym wzięło udział 
ponad 250 osób. Zagrali: Jeremiasz Stróżyka, Puste Kieszenie, Babilon, Radical News, Brudne Dzieci Sida. 
Odbył się również strzelecki turniej paintballowy. Na stoisku prezentowano materiały dotyczące 
prowadzonych przez Stowarzyszenie projektów wolontariackich oraz prasę niezależną. 
 

Koszt realizacji działania wyniósł 1007,43 zł - sfinansowano ze składek członkowskich i darowizn 
finansowych na rzecz Stowarzyszenia, dzięki wsparciu poznańskich firm: Ali Baba Produkcja i City 
Paintball.  
 
8.) Projekt „Spotkania z kulturą mniejszości narodowych i etnicznych” 
Celem projektu była popularyzacja wśród mieszkańców Poznania kultury mniejszości 
latynoamerykańskiej oraz przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, budowa postaw tolerancji oraz 
otwartości.  
W ramach projektu zorganizowaliśmy wystawę "Oblicza Ameryki Łacińskiej" (19.05.-20.06.). Działania 
rozpoczęliśmy wystawą zdjęć Tomasza Grzyba z Wenezueli i Chiapas (Meksyk), przedstawiające życie 
codzienne wspólnot indiańskich. Odbyły się również 3 projekcje filmów dotyczących przemian kulturowych 
i społecznych związanych z rewolucją boliwariańską w Wenezueli. Po filmach odbyły się spotkania 
dyskusyjne.  
Zorganizowaliśmy warsztaty z tworzenia murali  – wielkopowierzchniowych malowideł naściennych (07-
08.06.). Malowidło ozdabia budynek Energetyki przy Akademiku Hanka w Poznaniu. Kolejne warsztaty 
poświęciliśmy kuchni Ameryki Łacińskiej (11.06.). 
Odbyły się następujące prelekcje (i towarzyszące im spotkania dyskusyjne):  
- „Przemiany kulturowe rewolucji boliwariańskiej” (20.05.) Gościem była pani Ana Pino Pasquier (charge 
d’Affaires a.i. ambasady Wenezueli) 
- “Indianie wenezuelscy we współczesnym świecie: stereotypy i rzeczywistość” (20.05.) 
Goście: dr Tarzycjusz Buliński i dr Mariusz Kairski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM Poznań) 
- „Oblicza społeczne i kulturowe Ameryki Łacińskiej XXI w.” (27.05.) 
Goście: Przemysław Wielgosz (redaktor naczelny Le Monde Diplomatique – Polska) 
Maciej Wiśniewski (politolog, działacz NGO z Chiapas, współpracownik LMD – Polska). 
  
Koszt realizacji projektu wyniósł 5 758,28 zł – w tym: 
5 000,00 zł sfinansowano z dotacji z Urzędu Miasta Poznania z Wydziału Kultury i Sztuki 
758,28 zł sfinansowano ze składek członkowskich i darowizn finansowych na rzecz Stowarzyszenia. 
  
10.) Świąteczna zbiórka żywności (realizacja 29.02. - 02.03.2008) 
Przyłączyliśmy się do akcji Wielkopolskiego Banku Żywności, nasi wolontariusze i sympatycy zbierali żywność 
w markecie Albert w Poznaniu, przez 3 dni udało nam się zebrać 384 kg darów. Zostały one przekazane 
poznańskim organizacjom zajmującym się dożywianiem ubogich mieszkańców naszego miasta, słodycze 
przekazaliśmy w formie paczek świątecznych beneficjentom projektu „Wolontariat z MOPR”. 
 
11.) Działania na rzecz budowy Centrum Lepszy Świat w Poznaniu. 
Centrum prowadzić ma wszechstronną działalność społeczną, edukacyjną i kulturalną a nawet sportową. 
Chcemy w nim zarówno rozwijać aktualnie prowadzone projekty, realizować nowe działania jak udostępniać 
przestrzeń innym organizacjom. Najważniejszą stroną jest interdyscyplinarność jego oferty – dzięki temu 
osoby (zarówno beneficjenci, jak i wolontariusze) zainteresowane wyłącznie pomocą społeczną będą 
zachęcane do udziału w działaniach edukacyjnych, osoby zainteresowane ofertą kulturalną zachęcane będą 
do udziału w projektach pomocowych etc. Jednocześnie Centrum umożliwi rozwój III sektora i inicjatyw 
nieformalnych dzięki bezpłatnemu udostępnianiu powierzchni na realizację własnych działań i projektów 
oraz zwiększy konkurencyjność poznańskich NGO’sów na arenie ogólnopolskiej. Innowacyjność projektu 
opiera się o wykorzystanie systemu banku czasu (bezpłatnej wymiany usług), umożliwiając zwiększanie 
motywacji osób korzystających z oferty Centrum do uczestniczenia w jego funkcjonowaniu i rozwoju 
również od strony obsługi i pracy na jego rzecz. 
 
Niestety współpraca z Miastem Poznań w tym zakresie, mimo oficjalnego poparcia dla budowy Centrum 
(patronat wiceprezydenta Macieja Frankiewicza) jest niezwykle trudna ze względu na priorytety miasta 
dotyczące najmu lokali użytkowych. Jakiekolwiek próby uzyskania lokali na preferencyjnych stawkach 
najmu są możliwe wyłącznie jeżeli jest konieczność przeprowadzenia w nim generalnego remontu, a lokal 
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nie nadaje się do jakiejkolwiek działalności komercyjnej (i nikt nie zgłasza ofert komercyjnego najmu).  
Standardowe umowy najmu proponowane przez Miasto wymagają renegocjacji, nie przewidują bowiem w 
ogóle specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowej. 
Od 26 kwietnia 2007 roku prowadziliśmy starania o najem lokalu przy ul. Taczaka 20a. Mimo, iż negocjacje 
dotyczyły kilku bardzo prostych spraw, nie zakończyły się one do kwietnia 2008 roku, skutkując wycofaniem 
się strategicznego sponsora zamierzającego sfinansowanie większości niezbędnych prac remontowych 
(łączny koszt to ok. 2 mln zł). Ponieważ Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych odmówił podpisania 
umowy przedwstępnej, utrudniono nam również starania o środki grantowe na remont, w wyniku czego 
odstąpiliśmy od starań o ww. lokal, rozpoczynając poszukiwania innych, nie wymagających tak dużych 
nakładów. 
 
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej – brak prowadzonej działalności gospodarczej. 
4. Odpisy uchwał Zarządu. 
W załączeniu. 
5. Wysokość uzyskanych przychodów:   160 821,40 zł w tym: 
- składki 5 640,00 zł 
- inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje 155 181,40 zł 
6. Informacja o kosztach poniesionych na:  
- realizację celów statutowych: 154 947,09 zł 
administrację: 3 105,16 zł 
- koszty finansowe: 78,82 zł 
- pozostałe koszty: 5,08 zł 
7. Dane o:  
- liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:  
umowa o pracę: 
Koordynator projektu  – 1x 1/4 etatu na 12 m-cy 
 - 1x 1/4 etatu na 0,5 m-ca 

 - 1x 1/2 etatu na 12 m-cy 
 - 1x 1/2 etatu na 8 m-cy 
 - 1x 1/2 etatu na 6 m-cy,  
 - 1x 3/4 etatu na 3,5 m-ca 

Obsługa Punktu Infocafe – 2x1/2 etatu przez 12 m-cy  
Animator – 1/4 etatu na 8 m-cy 
Dyrektor Biura Demokracji Uczestniczącej – 0,4 etatu na 1 m-c 
Konsultantka prawna – 1/4 etatu na 1 m-c 
zatrudnienie czasowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło):  
Trener – 4x umowa zlecenie, 2x umowa o dzieło 
Asystent koordynatora –1x umowa zlecenie 
Koordynator projektu –2x umowa zlecenie 
Informatyk –1x umowa zlecenie 
Coach –1 umowa zlecenie 
Doradca –1 umowa zlecenie 
Kurator wystawy – 1 umowa zlecenie 
Animator – 1 umowa zlecenie  
Opiekun - 2 x umowa zlecenie 
Wykonanie koncertu – 3x umowa o dzieło  
Przeprowadzenie spotkania/prelekcji - 6x umowa o dzieło 
Przeprowadzenie koncertu - 1 umowa o dzieło 
Grafik –3x umowa o dzieło 
Napisanie raportu – 1 umowa o dzieło 
Nie było osób zatrudnionych w działalności gospodarczej. 
- łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych 
wyłącznie w działalności gospodarczej:  
wynagrodzenia zasadnicze brutto: 49 976,00 zł 
premie: 19 452,13 zł 
dodatki chorobowe: 370,44 zł 
nadgodziny: 133,05 zł 



 8

ZUS pracodawcy: 12 945,35 zł 
łącznie 82 876,97 zł 
Nie było osób zatrudnionych w działalności gospodarczej. 
- wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło:  
łącznie 24 039,82 zł wraz ze składkami ZUS pracodawcy. 
- udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, 
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek: nie udzielono. 
- kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  
Bank Nordea Polska S.A. I Oddział w Poznaniu – lokata odnawialna 3-miesięczna: 
26.03.2008r. 9416,00 zł 
30.06.2008r. kwota powiększona o odsetki 109,17 zł 
30.09.2008r. kwota powiększona o odsetki 129,65 zł 
31.31.2008r. kwota powiększona o odsetki 134,27 zł 
- wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto.  
- nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 
nabycie: nie nabyto.  
- nabytych pozostałych środkach trwałych:  nie nabyto. 
- wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:  
Aktywa trwałe: 9789,09 zł 
Aktywa obrotowe: 2312,16 zł 
Zobowiązania: 9416,00 zł 
- dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: 
1.) Projekt „Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach”. Umowa nr ZSS/854/07 
– zadanie wspierane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania kwotą 15 000,00 zł. 
Koszt realizacji projektu: 23 799,76 zł. 
2.) Projekt „Prowadzenie 2 Infocafe”. Umowa nr ZSS/895/07 
- zadanie wspierane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania kwotą 72 000,00 zł 
Koszt realizacji projektu: 75 424,22 zł  
3.) Projekt Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym seniorów. „Bank 
Czasu”. Umowa nr ZSS/231/08 
- zadanie wspierane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania kwotą 35 000,00zł 
Koszt realizacji projektu:  36 685,99 zł  
4.) Projekt „Spotkania z kulturą mniejszości narodowych i etnicznych” Umowa nr KSz S 44/08 
- zadanie wspierane przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania kwotą 5 000,00 zł 
Koszt realizacji projektu: 5 758,28 zł  
5.) Projekt „Muzyka dla klimatu”. Umowa nr KSz S 117/08 
- zadanie wspierane przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania kwotą4 660,00zł 
Koszt realizacji projektu: 5 210,00 zł  
- informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.   
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (stan na dzień 31 grudnia 2006): 0 zł 
Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:  
deklaracje CIT 2 - zwolnienie na podstawie Oświadczenia zgodnego z art.25 ust. 5 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych i Statutem Stowarzyszenia na temat wydatkowania dochodów na cele 
statutowe. 
- przeprowadzonej kontroli w okresie sprawozdawczym: W okresie sprawozdawczym nie było 
przeprowadzanych żadnych kontroli zewnętrznych. 21.01.2008r. została przeprowadzona kontrola przez 
Radę Rewizyjną Stowarzyszenia, która stwierdziła brak nieprawidłowości i wystąpiła z wnioskiem o 
udzielenie absolutorium Zarządowi na walnym zgromadzeniu w dniu 07.04.2008r. 
 
 
Poznań, 20.03.2009         
 


