
 1  

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  
STOWARZYSZENIA „LEPSZY ŚWIAT” W ROKU 2009 

 
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. 
 
Stowarzyszenie posiada status Organizacji PoŜytku Publicznego od 09.09.2008r 
 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a takŜe 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 takŜe edukacji europejskiej. 
4. Wspieranie dobroczynności, działania charytatywne i humanitarne. 
5. Propagowanie kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, wszechstronnej rekreacji oraz 
alternatywnego stylu Ŝycia wolnego od uŜywek. 
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 róŜnorodności kulturowej. 
12. Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
13. Działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagroŜonych 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 męŜczyzn. 
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 uŜytecznych. 
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. 
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6). Udzielanie wszechstronnego wsparcia inicjatywom obywatelskim i organizacjom pozarządowym. 
7). Organizowanie przedsięwzięć słuŜących rozwojowi Stowarzyszenia. 
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, sondaŜowej. 
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 niezaleŜnych 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 staŜy i przyuczenia zawodowego. 
16). Prowadzenie działań kulturalnych, w tym galerii, bibliotek, wystaw, przedstawień, festiwali. 
 
W roku 2009 Stowarzyszenie realizowało następujące działania: 
 
1.) Projekt „Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach”  
(realizacja 01.01.- 30.06.; 01.10.-31.12.2009) 
Celem projektu jest pomoc w nauce dzieciom i młodzieŜy z rodzin o niskich dochodach oraz animacja 
czasu wolnego beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (partner przy realizacji projektu)– 
głównie dzieci i młodzieŜy, ale takŜe osób niepełnosprawnych i seniorów. 
Działania te umoŜliwiły wyrównywanie szans w dostępie do bezpłatnej edukacji. Animacja czasu 
wolnego umoŜliwiła nabycie przez beneficjentów umiejętności aktywnego i wartościowego spędzania czasu 
wolnego oraz pozytywnych zachowań. 
Współpraca z MOPR umoŜliwiła 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 umoŜliwiła nabycie nowych umiejętności przez wolontariuszy(takŜe poprzez udział w 
specjalistycznych szkoeniach), sprawdzenie się przez nich w nowej roli społecznej oraz zdobycie 
doświadczenia głównie w pracy z dziećmi i młodzieŜą, ale takŜe innymi grupami społecznymi. 
WaŜnym elementem projektu była promocja idei wolontariatu, zwłaszcza wśród studentów i licealistów. 
  
W roku 2009  z pomocy 99 wolontariuszy skorzystało 105 beneficjentów.  
Zajęcia odbywały się w Poznaniu w bezpłatnym punkcie Infocafe na ul. Libelta 22 prowadzonym przez 
Stowarzyszenie, w domach beneficjentów oraz od 01.04.2009 równieŜ w Zespole Szkół Mistrzostwa 
Sportowego Nr 2 w Poznaniu (partner przy realizacji projektu projektu). 
W okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy dodatkowe zajęcia dla grupy 13 dzieci z rodzin będących pod 
opieką MOPR (16.02. – 27.02.). Dzieci miały moŜliwość wzięcia udziału w zajęciach edukacyjno-
artystycznych i lekcjach języka angielskiego.  
Wolontariusze wzięli udział w: 
- szkoleniu wstępnym, 
- szkoleniu „Praca z osobami niepełnosprawnymi”, 
- warsztatach artystycznych dotyczących animacji czasu wolnego w pracy z dziećmi, 
- warsztach psychologicznych dotyczących pracy z dziećmi, 
- warsztatach z ratownictwa medycznego,  
- szkoleniu ”Metody nauczania – efektywna pomoc w nauce”, 
- szkoleniu „Praca z trudnym dzieckiem”.  
 
Koszt realizacji projektu wyniósł 18 775,82 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”,  
1452,00 zł stanowiła darowizna rzeczowa od Wielkopolskiego Banku śywności – słodycze na prezenty dla 
uczestników projektu,  
2 310,84 zł sfinansowano z darowizny Telewizji Polskiej przyznanej w ramach akcji „Reklama dzieciom” , 
12,98 zł sfinansowano ze składek członkowskich i darowizn finansowych na rzecz Stowarzyszenia. 
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2.) Bezpłatne punkty Infocafe (realizacja 01.01.- 31.12.2009) 
Stowarzyszenie przez cały rok 2009 prowadziło w Poznaniu dwa bezpłatne punkty Infocafe, które działają 
juŜ od 2006 r. Punkty zlokalizowane są na na ul. Libelta 22 i na os. Piastowskim 101 (punkt prowadzony w 
ramach umowy partnerskiej ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych”). 
Celem realizacji projektu jest integracja społeczności lokalnych, mieszkańców Poznania, zwłaszcza 
dzielnicy Nowe Miasto oraz Starówki i JeŜyc, udostępnianie bezpłatnych źródeł informacji, 
umoŜliwiających 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, 
organizowane są zajęcia z obsługi komputera i internetu, funkcjonuje Poznański Bank Czasu (system 
bezpłatnej wymiany usług).  
Z oferty punktów Infocafe w roku 2009 skorzystały co najmniej 354 osoby. Odbyło się 13 spotkań członków 
Banku Czasu, 1 spotkanie dla wszystkich beneficjentów projektu (w tym członków Banku Czasu) i 
wolontariuszy projektu (piknik „Powitanie lata” na cytadeli dnia 20.06.07) oraz spotkanie wigilijne dla 
wolontariuszy i ich podopiecznych.  
Odbyły się 32 spotkania i wykłady, połączone z 22 projekcjami filmów - liczba osób na spotkaniach to 
20-50 osób. 
W punkcie na ul. Libelta 22 działała równieŜ biblioteka i odbywały się korepetycje w ramach projektu 
„Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach” 
 
Koszt realizacji projektu wyniósł 80 658,18 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”,  
3 108,18 zł sfinansowano ze składek członkowskich darowizn finansowych na rzecz Stowarzyszenia,  
5 550,00 zł stanowiły darowizny rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia. 

 
3.) Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w Ŝyciu społecznym seniorów.  
„Bank Czasu”. (realizacja 01.01.- 31.12.2009) 
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. 
Celem realizacji projektu jest bezpośrednia pomoc uczestnikom w codziennych sprawach, podniesienie 
ich stanu wiedzy i umiejętności, umoŜliwienie stania się częścią społeczeństwa informacyjnego, włączenie 
się poznańskich w działania społeczne i samopomocowe oraz animacja lokalnego ruchu samopomocy, 
samoorganizacji i aktywności obywatelskiej. Bardzo waŜnym aspektem jest integracja 
międzypokoleniowa i zwiększanie uczestnictwa seniorów w Ŝyciu społecznym. 
Do Banku Czasu naleŜały w roku 2009 144 osoby (w tym 53 seniorów), które wymieniły 1 375,75 godzin 
podczas 527 wymian. 
Odbyło się 13 spotkań integracyjnych, 4 wycieczki, warsztaty:  z tworzenia biŜuterii,  z kreatywności, z 
autoprezentacji, z technik sprzedaŜy, z obsługi klienta, z malowania na jedwabiu, z kuchni hinduskiej i 
wegetriańskiej, psychologiczne; regularne zajęcia: bębniarskie, jogi; kursy:  j. angielskiego,  obsługi 
komputera i internetu; spotkania: filmowe i brydŜowe. 
 
Koszt realizacji działań wyniósł 42 030,86 zł – w tym: 
40 000,00 zł sfinansowano z dotacji z Urzędu Miasta Poznania z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  
730,86 zł sfinansowano ze składek członkowskich i darowizn finansowych na rzecz Stowarzyszenia 
1 300,00zł sfinansowano w ramach działalności odpłatnej z wpłat od uczestników. 

4.) Projekt „Aktywny obywatel”(realizacja 01.01.-31.12.2009) 
Celem projektu jest aktywizacja obywatelska Polaków, przeciwdziałanie bierności i apatii społecznej 
oraz budowa prawdziwie obywatelskiego społeczeństwa. 
Działamy na rzecz demokracji uczestniczącej, sprawiedliwego handlu, zrównowaŜonego rozwoju, 
ochrony środowiska naturalnego i przestrzegania praw człowieka. W ramach projektu prowadzimy 
wykłady, kampanie informacyjne, demonstracje, happeningi, akcje ulotkowe i plakatowe, warsztaty i 
szkolenia.  
 
W ramach projektu prowadzimy kampanie tematyczne związane z konkretnym wydarzeniem, czy sprawą - 
w 2009 roku były to kampanie: „Solidarni z Palestyną”, „Solidarni z Tybetem”, „Klimat - teraz!”, 
„Lepszy Poznań”. 
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1. Działania związane z kampanią „Solidarni z Palestyną” 
 
14.01., 21.01, 28.01, 04.02  – projekcje filmów dokumentalnych dotyczących konfliktu palestyńsko-
izraelskiego (punkt Infocafe, Poznań), w tym jedna (14.01.) połaczona ze spotkaniem z Abdelem Matarem, 
aktywistą palestyńskim mieszkającym w Poznaniu. 
 
6.01 – wsparliśmy zbiórkę środków opatrunkowych dla palestyńskich szpitali w związku z katastrofą 
humanitarną w Strefie Gazy. Dary od Poznaniaków były przynoszone do punktu Infocafe na ulicy Libelta 22. 
W kilku aptekach ustawione zostały  pojemniki na dary dla potrzebujących Palestyńczyków.  Przez pierwsze 
2 dni akcji udało się zebrać kilkaset róŜnych produktów.  
 
9.01 – wsparliśmy pikietę "Solidarni ze Strefą Gazy" zorganizowaną przez mieszkających w naszym mieście 
Palestyńczyków i Poznańską Koalicję Antywojenną. W akcji wzięło udział ponad 100 osób. Zgromadzonych 
poznaniaków zachęcaliśmy do udziału w zbiórce środków opatrunkowych dla szpitali w Strefie oraz udziału 
w kolejnych podobnych akcjach.  
 
10.01 - ogólnopolska akcja solidarności ze Strefą Gazy w Warszawie. Wzięło w niej udział ok 300 osób, w 
tym wielu mieszkających w Polsce Palestyńczyków. W akcji wzięła równieŜ udział delegacja naszego 
Stowarzyszenia. Demonstracja przeszła spod budynku Ambasady Palestyny pod Ambasadę Izraela, gdzie 
wezwano do natychmiastowego przerwania ataku na Gazę i zaprzestania mordowania ludności cywilnej.  
 
20.01 - wysłaliśmy pierwszy transport środków opatrunkowych do Ambasady Palestyny w Warszawie. W 
trakcie akcji zebrano ponad kilka tysiecy róŜnych produktów, które pomogą ofiarom izraelskiej inwazji. Do 
akcji przyłączyły się równieŜ uczelnie wyŜsze i apteki z Pobiedzisk, miejscowości pod Poznaniem.  
 
26.01 - o godz. 12.00 odbyło się zorganizowane z naszej inicjatywy w 14 Liceum Ogólnokształcącym 
spotkanie dotyczące konfliktu w Strefie Gazy. Prowadzący, Hamed Adas przedstawił tło historyczne, 
polityczne i społeczne walki Palestyńczyków o niepodległość. Około 70 uczniów bardzo aktywnie 
uczestniczyło w spotkaniu, zadając wiele interesujących pytań.  
 
26.01 - w klubokawiarni Meskal odbyło się spotkanie poświęcone konfliktowi izraelsko - palestyńskiemu. 
Głównym organizatorem była Krytyka Polityczna, nasze Stowarzyszenie pomagało w organizacji spotkania od 
strony promocyjnej. Podczas spotkania rozmawiano o genezie konfliktu oraz o sytuacji politycznej, 
ekonomicznej i humanitarnej w Palestynie. Spotkanie miało równieŜ charakter benefitowy, zakupione 
zostały kolejne opatrunki dla ostatniego juŜ transportu do Strefy Gazy.  
 
31.01 - wysłaliśmy drugi transport do Ambasady Palestyny. Łącznie wysłano 4727 produktów o wartości 
4146,52 zł.  
 
27.02 – w siedzibie firmy Levant w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z 
poznańską społecznością arabską skupioną w nowopowstałym Stowarzyszeniu Kultury Arabskiej Arabia. 
Omówiono przede wszystkim kolejne akcje w ramach kampanii "Solidarni z Palestyną", w tym planowany 
razem z Ambasadą Palestyny przyjazd dzieci z Palestyny do Polski.  
 
24.04/25.04 - w Bibliotece Miejskiej w Rypinie, a następnego dnia w Bibliotece Miejskiej i Powiatowej w 
ChełmŜy odbyły się spotkania w ramach prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie kampanii "Solidarni z 
Palestyną". Prowadził je przedstawiciel poznańskiej społeczności palestyńskiej- Khaled Adas. 
 
15-29.07 - gościliśmy w Polsce grupę 10 dzieci z palestyńskiego Nablusu, podopiecznych Future 
Generation Hands Association. Przyjazd udało się zorganizować dzięki inicjatywie naszego Stowarzyszenia, 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Kultury Arabskiej "Arabia" i Ambasadą Palestyny. Projekt odbił się 
szerokim echem w mediach, umoŜliwiając połoŜenie fundamentów pod oŜywienie współpracy Poznania z 
Nablusem (w ramach partnerstwa miast), oraz dalszej współpracy naszej organizacji z samą Autonomią 
Palestyńską.   
 
2. Działania związane z kampanią „Solidarni z Tybetem” 
 
10.03 - zorganizowaliśmy happening  w 50 rocznicę powstania w Tybecie. W 6 miejscach zmieniliśmy 
oznaczenia jednej z najbardziej znanych ulic w centrum Poznania na al. Niepodległości dla Tybetu. Kilka 
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fontann i ulic zostało ogrodzonych taśmą „Tybet- strefa okupowana”. 
 
11.03 - projekcja filmu "Tragedia Tybetu". Po filmie odbyło się spotkanie z Lobsangiem Thinlay'em, 
przewodniczącym wspólnoty tybetańskiej w Polsce. Wzięliśmy równieŜ udział w audycji Radia Emaus pt. 
"Przestrzeń Słowa" poświęconej Tybetowi.  
 
12.03 - zorganizowaliśmy przy współpracy z dyrekcją Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie 
(Swarzędz p. Poznaniem) kolejne spotkanie z przewodniczącym wspólnoty tybetańskiej w Polsce - 
Lobsangiem Thinlayem oraz wystawę zdjęć dotyczących Tybetu.  
 
18 03. - projekcja filmu "Wolność na wygnaniu" (Infocafe, Poznań) opowiadającego o Dalaj Lamie.  
 
3. Działania związane z kampanią „Klimat – teraz!” 
 
W dniach 15.05., 05.06., 06.06., 27.06., 28.06. namalowaliśmy w ramach warsztatów łącznie 5 murali o 
tematyce ekologicznej - wszystkie w waŜnych pod kątem komunikacyjnym miejscach w Poznaniu (trasa 
PST- pod hipermarketem Tesco, PST- Mieszka I, plac Wolności. Murale przy Tesco, o powierzchni ponad 35 
metrów kwadratowych, są apelem skierowanym do poznaniaków o podjęcie aktywności dla ochrony 
środowiska naturalnego naszej planety. Kolejne dwie duŜe grafiki, na pl. Wolności, przedstawiają 
artystyczne wizje związane z kampanią promocyjną Poznania - z jednej strony placu ponury obraz miasta 
wielkich inwestycji niszczących środowisko naturalne i betonowej zabudowy na miejscu terenów zielonych, 
z drugiej - pozytywną wizję zrównowaŜonego rozwoju. Murale wieńczy hasło "Wybór naleŜy do ciebie" 
nawiązujący do konieczności udziału poznaniaków w Ŝyciu publicznym miasta.  
 
12-14.02 Wzięliśmy udział w Światowym Szczycie Klimatycznym (COP15) w Kopenhadze - demonstracjach 
i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez niezaleŜne organizacje społeczne i ekologiczne. 
 
4. Działania związane z kampanią „Lepszy Poznań” 
 
19.09 - podczas Dnia Organizacji Pozarządowych w Poznaniu rozpoczęta została nowa kampania naszego 
Stowarzyszenia - "Lepszy Poznań". Ma ona na celu konsolidację III sektora w naszym mieście oraz mobilizację 
poznaniaków do odzyskania wpływu na sferę publiczną naszego miasta w duchu demokracji uczestniczącej. 
Kampanię rozpoczęła akcja zbierania podpisów pod postulatem stworzenia w Poznaniu Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. 
 
27.09 - sekcja graficzna Lepszego Świata ozdobiła w ramach Kampanii "Lepszy Poznań" duŜą zdewastowaną 
graffiti i targami fasadę Przedszkola nr 32 "Świerszczykowi nutki" w Poznaniu. Budynek przy ul. 
Chociszewskiego ozdobiły murale (ponad 100 metrów kwadratowych) przedstawiające  kwiaty, motyle itp.  
 
28.09 - zakończyliśmy cykl czterech konsultacji zmierzających do wypracowania form współpracy i 
konsolidacji sektora pozarządowego w Poznaniu. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele organizacji 
działających we wszystkich sektorach - od działalności społecznej, kulturalnej, obywatelskiej, przez 
środowiska niepełnosprawnych, po młodzieŜ i seniorów. Zgłoszono kilkadziesiąt postulatów i pomysłów na 
funkcjonowanie Forum, mającego stać się oddolnym, obywatelskim lobby na rzecz budowy lepszego 
Poznania.  
 
13.10 - przed salą sesyjną Rady Miasta Poznania aktywiści Lepszego Świata przeprowadzili happening - 
zbudowali z kartonów "Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu" - instytucję 
obiecywaną mieszkańcom i organizacjom od lat przez władze miasta, która mimo to w Poznaniu jeszcze nie 
powstała. Akcja odbyła się w ramach działań lobbingowych związanych z powstaniem Centrum NGO. 
 
16.11. W związku z dyskusjami toczącymi się wokół zagroŜenia poznańskich organizacji pozarządowych 
związanych z projektem "zasady 30%" (obligującej NGO'sy do znajdowania 30% wkładu własnego do 
projektów miejskich, z przeznaczeniem wyłącznie na promocję miasta), w Biurze Promocji Miasta odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Zarządu naszego Stowarzyszenia z dyrektorem Łukaszem Goździorem i 
wicedyrektorem Borysem Frombergiem. Miasto wycofało się z planu wprowadzenia tej regulacji. 
 
30.11 zorganizowaliśmy w ramach kampanii Lepszy Poznań kolejne spotkanie dla poznańskich organizacji 
pozarządowych. Uczestniczyło w nim ponad 20 przedstawicieli najbardziej aktywnych NGO'sów. 
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17.12. w WyŜszej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu odbyły się organizowane przez 
WRK "Dyskusje pozarządowe"- konferencja będąca częścią procesu konsolidacji III sektora w Poznaniu, w 
którym bierzemy czynny udział. Marcin Janasik, który z ramienia naszego Stowarzyszenia kordynuje grupę 
NGO zajmującą się aktywnością lokalną, oraz procedurami i barierami dotyczącymi funkcjonowania 
organizacji pozarządowych, przedstawił zebrane dotychczas postulaty, wraz z roboczą koncepcją zmiany 
statusu i funkcjonowania Miejskiej Rady PoŜytku Publicznego w Poznaniu. Następnie odbyły się spotkania w 
grupach roboczych, dotyczyły m.in. zbliŜającej się sesji budŜetowej Rady Miasta Poznania. 
 
22.12. przed salą sesyjną Rady Miasta Poznania odbyła się konferencja prasowa poznańskich organizacji 
pozarządowych i ruchów alternatywnych. Towarzyszyła jej kilkunastoosobowa pikieta. Organizatorzy 
podkreślali brak zgody obywateli Poznania na drastyczne cięcia w wydatkach na profilaktykę i pomoc 
społeczną, brak równowagi budŜetu związany z duŜymi inwestycjami o charakterze "igrzysk" oraz brak 
konsultacji społecznych dotyczących jego tworzenia. Przedstawiono mediom i radnym oświadczenie 
kilkudziesięciu organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, seniorami, dziećmi 
i młodzieŜą protestujących przeciwko zapowiedziom odcięcia ich beneficjentów od usług społecznych. 
 
5. Pozostałe działania w ramach projektu Aktywny Obywatel 
 
Spotkania 
 
26.03 - w Bibliotece Miejskiej w Rypinie odbyło się spotkanie "Alterglobalizm - szansą na lepszy świat" 
prowadzone przez przedstawiciela naszego Stowarzyszenia - Marcina Janasika. Prelekcję poprzedziła 
projekcja filmu "Tak wygląda demokracja". Podczas spotkania omówiono idee i praktykę działania ruchu 
alterglobalistycznego. Po spotkaniu zaprezentowaliśmy slajdy dokumentujące nasze najwaŜniejsze projekty.   
 
15.05 - na WyŜszej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, na zaproszenie dr 
Floriana Zielińskiego,  odbyło się spotkanie z przedstawicielem naszego Stowarzyszenia - Marcinem 
Janasikiem. Początkowo zaprezentowano zagadnienia kształtowania wizerunku w ruchu 
alterglobalistycznym oraz symbolikę uŜywaną przez poszczególne organizacje. Studenci mogli teŜ zapoznać 
się z plakatami, które tworzyła nasza sekcja graficzna. Po spotkaniu odbyła się dyskusja.  
 
18.06 - w 3 Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie dyskusyjne z 
przedstawicielem naszego Stowarzyszenia - Marcinem Janasikiem oraz projekcja filmu "Tak wygląda 
demokracja". W dyskusji poruszyliśmy tematy związane z alterglobalizmem, aktywizmem i społeczeństwem 
obywatelskim.  
 
24.06 - w Infocafe prowadzonym przez Stowarzyszenie w Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące 
niedawnej masakry Indian peruwiańskich w Bagua. Spotkanie poprowadził zespół aktywistów z Fundacji 
Pro Futuro. PrzybliŜono genezę konfliktu w Bagua oraz jego społeczne, kulturowe i polityczne aspekty. 
Prelekcję obrazowały slajdy i krótkie filmy z walk w Peru.  
 
8/9.10 - przy współpracy z Centrum Doradztwa Zawodowego zaprezentowaliśmy działalność naszego 
Stowarzyszenia w trzech poznańskich szkołach: Gimnazjum nr 50, Zespole Szkół zawodowych nr 1 i 
Gimnazjum nr 56. Podczas spotkań z młodzieŜą najwięcej uwagi poświęciliśmy zajęciom, do których 
poszukujemy wolontariuszy oraz perspektywom dotyczących rozwoju naszych działań.   
 
08.10 - w czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w ChełmŜy odbyło się spotkanie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Wegetarianizmu. W bibliotece obejrzeć moŜna było filmy propagujące 
wegetarianizm, zapoznać się z przepisami kuchni wegetariańskiej, sięgnąć po fachową literaturę oraz wziąć 
udział w dyskusjach.  
 
21.10 - Na zaproszenie naszego Stowarzyszenia i dyrekcji 14 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu odbyło 
się w tej szkole spotkanie z Joanną i Andrzejem Gwiazdami, załoŜycielami Wolnych Związków 
Zawodowych, działaczami I Solidarności. 
Tego samego dnia, w punkcie Infocafe, odbyło się kolejne spotkanie z naszymi gośćmi, związane z promocją 
ksiąŜki "Gwiazdozbiór w Solidarności" wydanej przez magazyn "Obywatel". Przy pełnej sali odbyła się 
prelekcja poświęcona zarówno historii najnowszej Polski, jak procesom globalizacji i neoliberalizmowi na 
świecie. 



 7  

Konferencje i wydarzenia 
 
16.05 - w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu odbył się Dzień Kultury Wietnamskiej zorganizowany przez 
studentów Filologii wietnamsko - tajskiej UAM, nad którym objęliśmy patronat. Wśród gości i prelegentów 
byli zarówno studenci, którzy przebywali w Wietnamie, jak przedstawiciele mniejszości wietnamskiej i 
organizacji zajmujących się promocją historii i kultury tego kraju w Polsce. Wyświetlano slajdy dotyczące 
róŜnic kulturowych oraz funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa Wietnamu.  
 
19/21.05 - zorganizowaliśmy w ChełmŜy Dni Wegetarianizmu. W spotkaniach uczestniczyli młodzi ludzie 
zainteresowani tematyką wegetarianizmu. 19 maja przedstawiciele toruńskiego oddziału Szkoły Medytacji i 
Samorealizacji poprowadzili wykład ”Wegetarianizm w świetle nauk wedyjskich”. Przybyłych gości 
poczęstowaliśmy słodkimi wegetariańskimi smakołykami. Na kolejnym spotkaniu przedstawiliśmy moralne 
aspekty „bycia wege”, wywiązała się długa dyskusja, zorganizowaliśmy równieŜ bardzo smaczny i zdrowy 
poczęstunek. 
 
22.05 - na Wielkopolskich Targach Pracy i Wolontariatu w Poznaniu zorganizowanych przez Wielkopolską 
Radę Koordynacyjną - Związek Organizacji Charytatywnych odbył się panel dyskusyjny "Integracja i 
zwiększania uczestnictwa obywateli w Ŝyciu społecznym", w którym jednym z zaproszonych gości był Marcin 
Janasik z naszego Stowarzyszenia. Podczas debaty dotyczącej zagadnień społeczeństwa obywatelskiego, 
bierności społecznej, wykluczenia i barier rozwoju obywatelskości 
 
24/27.05 - w ramach Poznańskich Dni Wegetarianizmu organizowanych przez grupę VegeON! w niedzielę 
24 maja w punkcie Infocafe odbył się wykład „Wegetarianizm a dzieci” prowadzony przez Agatę Radosh ze 
Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu śycia. Poruszone zostały mniej i bardziej kontrowersyjne aspekty 
wegetarianizmu oraz jego wpływ na zdrowie i Ŝycie człowieka a w szczególności dzieci. Po spotkaniu 
rozpoczęła się dyskusja. W środę 27 maja w ramach Dni odbyła się równieŜ projekcja filmu obrazujacego 
sytuację zwierząt w rzeźni i amerykańskiego ruchu na rzecz ich wyzwolenia .  
 
31.05 - na zaproszenie Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyliśmy w 
konferencji "Ekonomia alternatywna. Alternatywny ekonomiczne i medialne wobec kryzysu kapitalizmu". 
Członkowie naszego stowarzyszenia: Małgorzata Kamińska i Marcin Janasik przedstawili prelekcje "Bank 
Czasu jako forma integracji i samopomocy społecznej"  oraz "Działalność NGO - budowa bazy społecznej dla 
ruchu alterglobalistycznego, czy wentyl bezpieczeństwa systemu?".  
 
29.08 - podczas zjazdu aktywistów i fundriserów Fundacji Greenpeace we Wrocławiu, odbyło się spotkanie 
z przedstawicielem naszego Stowarzyszenia. Jego wystąpienie poświęcone było konieczności koordynacji 
działań ugrupowań tworzących polski ruch alternatywny oraz podjęcia wspólnej walki z globalną oligarchią 
finansową degenerującą system demokratyczny i będącej wspólnym wrogiem zarówno ekologów, obrońców 
praw człowieka, związkowców jak równieŜ alterglobalistów.  
 
19.09 - w Poznaniu odbył się Dzień Organizacji Pozarządowych. Imprezę zorganizował Oddział Koordynacji 
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Poznania. Od Godziny 10 do 18 prezentowało 
się kilkadziesiąt najaktywniejszych w Poznaniu stowarzyszeń i fundacji: społecznych, kulturalnych i 
ekologicznych. W ramach imprezy Stowarzyszenie przygotowało własne stoisko oraz zorganizowało występ 
zespołu Babilon.  
 
16.11 - w punkcie Infocafe w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa "GMO - z czym to się je" 
zorganizowana przez Instytut Spraw Obywatelskich we współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Szymon 
Surmacz z ISO  zaprezentował dwie publikacje, poświęcone Genetycznie Modyfikowanym Organizmom 
(GMO): raport ekspercki "GMO- z czym to się je?" oraz ksiąŜkę "Świat według Monsanto". Gościem konferencji 
był równieŜ Marek Gąsiorowski ze Stowarzyszenia Slow Food Polska.  
 
Projekcje filmowe poza projekcjami w ramach punktu Infocafe 
24.09 - na zaproszenie Dyrekcji Gimnazjum nr 50 w Poznaniu przeprowadziliśmy dla uczniów projekcję 
filmu "Tak wygląda demokracja", dotyczącego protestów przeciwko szczytowi WTO w Seattle w 1999r.  
 
05.10 - w Ostrowie Wielkopolskim w pubie „Lew”  odbyła się projekcja filmu „Tak wygląda demokracja”. 
Spotkanie rozpoczęte zostało krótką prelekcją dotyczącą ruchu alterglobalistycznego oraz ogólnym 
omówieniem celów i działań Stowarzyszenia. 
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05.11 - w PWSZ w Raciborzu odbyła się prezentacja filmu "Czeski sen" zorganizowana przez grupę lokalną 
naszego Stowarzyszenia oraz przez koło socjologiczne tamtejszej uczelni. Po filmie odbyła się dyskusja, na 
której poruszone zostały problemy dotyczące manipulacji reklamy, a takŜe sposób w jaki wpływa ona na 
nasze Ŝycie.  
 
16.11 -  w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się projekcja filmu „Świat według Monsanto”, dokumentu 
relacjonującego nieetyczne działania tego koncernu na świecie. 
 
17.11 - we Wrocławiu w pubie Graciarnia odbyła się projekcja filmu "Wojna Prosta Sprawa" (film o 
manipulacji i propagandzie wojennej). Na wstępie odbyła się prezentacja Stowarzyszenia, przedstawione 
zostały obecnie prowadzone działania i cele statutowe. Po filmie rozpoczęła się dyskusja na temat 
manipulacji informacją w mediach i roli mediów niezaleŜnych w informowaniu społeczeństwa. 
 
Szkolenia i warsztaty 
 
19.04 - szkolenie "podstawy alterglobalizmu" w Poznaniu. Wzięły w nim udział osoby uczestniczące w 
naszych projektach pomocowych, obywatelskich i członkowie Poznańskiego Banku Czasu. Pokazaliśmy  film 
"Tak wygląda demokracja". W programie znalazły się równieŜ m.in. prezentacje dotyczące idei i 
funkcjonowania ruchu alterglobalistycznego na świecie, zestawienia polskich organizacji w nim 
uczestniczących oraz charakter i konsekwencje działania międzynarodowych instytucji finansowych.  
 
19/20.09 - w Poznaniu odbyło się dwudniowe szkolenie dla koordynatorów nowych grup lokalnych 
naszego stowarzyszenia. Wzięło w nim równieŜ udział kilka osób chcących zostać w przyszłości 
koordynatorami sekcji Stowarzyszenia w Poznaniu. Szkolenie objęło zagadnienia dotyczące programu 
stowarzyszenia, kontaktów z mediami, organizowania działań, nie zabrakło oczywiście prezentacji historii i 
działania globalnego ruchu alterglobalistycznego, który współtworzymy. W ramach warsztatu 
zorganizowaliśmy równieŜ zbiórkę podpisów pod projektem stworzenia w Poznaniu niezaleŜnego centrum 
społeczno - kulturalnego.  
 
Festiwale 
 
22/23.05 - wzięliśmy udział w Strefie NGO na Rafineria Festival, który odbył się w  Starej Rzeźni w 
Poznaniu. Na imprezie, podczas której wystąpiło ponad 20 przedstawicieli polskiej alternatywnej sceny 
muzycznej, promowaliśmy nasze Stowarzyszenie oraz idee i działania alterglobalistyczne, prospołeczne i 
wolontariackie. 
 
30.05 - uczestniczyliśmy w finałowym koncercie poznańskich Juwenaliów. Poza materiałami dotyczącymi 
naszych projektów i kampanii oraz warsztatami z robienia trójwymiarowych ulotek, główny nacisk 
połoŜyliśmy na akcję ulotkową dotyczącą 20 rocznicy masakry na Tiananmen.  
 
8/11.07 - uczestniczyliśmy w Slot Art Festiwalu w LubiąŜy pod Wrocławiem. W ramach działań na festiwalu 
prowadziliśmy stoisko z materiałami informującymi o naszych celach i działaniach, projekcje filmów 
dokumentalnych, spotkania i wykłady. Uczestniczyliśmy teŜ w debacie o przemianach ustrojowych 89 roku z 
"Projektem Polska".  
 
10.12. - w Toruniu odbył się koncert charytatywny, na który wstępem były 2 kg Ŝywności. Łącznie udało 
się zebrać 373 kg produktów, które trafiły do ośrodka dla uchodźców w Grupie pod Grudziądzem. Koncert 
odbył się w toruńskim klubie NRD. Podczas koncertu dostępne było stoisko naszej organizacji, przy którym 
nasi aktywiści z grupy lokalnej Toruń-ChełmŜa rozdawali materiały oraz zachęcali do włączenia się w 
prowadzone przez nich akcje. 
 
Demonstracje, manifestacje, akcje, happeningi 
 
28.03 - wzięliśmy udział w toruńskiej demonstracji wymierzonej przeciwko firmie Simple Creative 
Products, która wykorzystuje w swoich kolekcjach naturalne futra. W akcji wzięło udział około 40 osób. 
Demonstracja miała miejsce przed hipermarketem Galeria Copernicus, w którym mieści się sklep Simple. 
RozłoŜony został szesnastometrowy transparent z hasłem „SIMPLE ILE KRWI KOSZTUJE WASZA ELEGANCJA” 
trzymany przez około dwudziestu aktywistów. Organizatorem demonstracji był Kolektyw Lalucza z Torunia. 
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28.04 - przyłączyliśmy się do akcji Blackout Europe. Wraz z Polską Partią Piratów objęliśmy patronat nad 
protestem, który odbył się 3 maja, o godzinie 12:00, w Warszawie na pl. Konstytucji. Wzięło w nim udział 
około 70 osób. W przemówieniach i wywiadach podkreślaliśmy niebezpieczeństwo wprowadzenia cenzury 
oraz całkowitego odcięcia internautów od niezaleŜnych mediów i myśli antysystemowej na wzór chiński.  
 
11.05 - wzięliśmy udział w organizowanej przez grupę VegeOn akcji przeciwko wykorzystywaniu zwierząt 
w Cyrku Zalewski, który zawitał w ostatni weekend do Poznania. Rozdawaliśmy ulotki dotyczące praw 
zwierząt łamanych dla przyjemności publiki przez cyrk, starając się przekonać widzów do niekupowania 
biletów na przedstawienia.  
 
4.06 - wraz z Amnesty International zorganizowaliśmy w Poznaniu, na Starym Rynku akcję upamiętniającą 
20 rocznicę masakry na placu Tiananmen. W manifestacji wzięło udział około 150 poznaniaków. Akcję 
rozpoczęło odczytanie fragmentów raportu "Piekło Środka" Krzysztofa Łozińskiego.  
 
26.06, 28.06 - wzięliśmy udział w obchodach 53 rocznicy Poznańskiego Czerwca '56. Uroczystości objęły 
składanie kwiatów i przemówienia pod tablicami upamiętniającymi bohaterów Czerwca. Podczas 
uroczystości nasi aktywiści rozdawali ulotki wskazujące na konieczność kontynuacji walki o prawa 
pracownicze, demokrację i godne warunki Ŝycia Polaków.  
Uroczystości zgromadziły około 300 osób, delegacje zakładów pracy, instytucji przedstawicielskich, 
związków zawodowych, organizacji kombatanckich i wielu niezrzeszonych poznaniaków.  
 
23.10 - aktywiści Lepszego Świata wzięli udział w ogólnopolskiej demonstracji solidarności ze zwalnianymi 
pracownikami Cegielskiego. Wzięło w niej udział ok. 2,5 tysiąca osób. Demonstranci przeszli spod głównej 
bramy zakładu pod Urząd Wojewódzki. Na trasie aktywiści Lepszego Świata rozdali poznaniakom kilkaset 
ulotek wzywających do społecznej solidarności i obywatelskiego zaangaŜowania. 
 
16-22.12. Działania we współpracy z Polską Zieloną Siecią związane z kampanią „Kupuj odpowiedzialnie 
zabawki” w Ostrowie Wlkp. W środę 16.12., dziesięcioosobowa grupa młodzieŜy rozprowadziła plakaty (ok. 
170 sztuk) wprowadzające mieszkańców miasta w tematykę związaną z pracą dzieci w chińskich fabrykach. 
Akcję informacyjną przeprowadziliśmy 20 grudnia, w niedzielę „handlową”. Dwa dni później, we wtorek, w 
restauracji ETNA odbyła się projekcja filmu o komercjalizacji świąt. 
 
18.12. - mimo mrozu sięgającego -12 stopni Celsjusza odbyła się w Poznaniu akcja informacyjna 
dotycząca pracy dzieci (i quasi- niewolniczej pracy dorosłych) przy produkcji zabawek w Chinach. 
Odbyła się ona pod Starym Browarem. Aktywiści usiłowali dostać się pod sklep z zabawkami, zostali jednak 
wyprowadzeni przez ochronę obiektu. Okazało się równieŜ, Ŝe akcji nie moŜna prowadzić równieŜ na części 
deptaka (na ul. Półwiejskiej), gdyŜ jest juŜ własnością prywatną. Mimo to na granicy terenu prywatnego 
rozdano kilkaset ulotek, zagrała równieŜ nasza nowa grupa bębniarska oraz odbył się pokaz fireshow. 
 
19.12. zorganizowaliśmy w Toruniu akcję informującą o problemie pracy dzieci przy produkcji zabawek 
w Chinach.  Mimo silnego mrozu aktywiści przez ponad godzinę rozdawali ulotki, rozmawiali z 
przechodniami na temat pochodzenia zabawek i problemie ich produkcji oraz namawiali do zostawiania 
listów i apeli w sklepach zabawkowych. Podczas akcji aktywiści mieli ze sobą transparent z hasłem "Święta 
2009: Mniej kupuj - Więcej kochaj". W tym samym czasie na toruńskiej starówce trwała zbiórka pieniędzy na 
zakup zabawek dla dzieci z domów dziecka. Aktywiści naszego stowarzyszenia wsparli akcję charytatywną 
jednocześnie zachęcając świętych mikołajów zbierających pieniądze, aby starali się wybierać zabawki, 
które nie są okupione cierpieniem dzieci z innych krajów. Wolontariusze obiecali, Ŝe nie kupią zabawek 
pochodzących z Chin. 
 
21.12. zorganizowaliśmy kolejną akcję związaną z pracą dzieci przy produkcji zabawek, tym razem pod 
centrum handlowym Focus Park w Rybniku. Akcja przebiegła ona bez Ŝadnych problemów, mimo, Ŝe 
temperatura -12 stopni Celsjusza ograniczała moŜliwość dłuŜszej rozmowy z klientami sklepu. Akcja trwała 
prawie godzinę, rozdanych zostało kilkaset ulotek informacyjnych. 
 
Inne działania 
 
22.03 – Obchody 4 urodzin naszego Stowarzyszenia. Z tej okazji zorganizowaliśmy maraton filmów 
dokumentalnych w poznańskim klubie W Starym Kinie. Na stoisku prezentowaliśmy materiały dotyczące 
róŜnych naszych projektów, zbieraliśmy środki na przyjazd do Polski dzieci z Palestyny. MoŜna było teŜ 
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nabyć produkty Fair Trade w ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenia. 
 
27.03-29.03 - przyłączyliśmy się do Świątecznej Zbiórki śywności prowadzonej przez Wielkopolski Bank 
śywności. Nasi wolontariusze, sympatycy i członkowie Poznańskiego Banku Czasu zbierali dary w markecie 
na os. Kosmonautów (przez 3 dni udało nam się zebrać 384 kg darów). Zebraną Ŝywność organizacje 
przekazały najbardziej potrzebującym mieszkańcom Poznania.  
 
27.07 - otworzyliśmy blog naszego Stowarzyszenia. W blogu komentujemy bieŜące wydarzenia z kraju i 
świata, zamieszczamy nasze spostrzeŜenia dotyczące rzeczywistości społeczno-gospodarczej, relacje z 
naszych akcji i publicystykę.  
 
7-9.08 - od piątku do niedzieli sympatycy i członkowie Stowarzyszenia "Lepszy Świat" pracowali nad 
usuwaniem szkód po ostatnim huraganie w schronisku dla zwierząt Tara pod Rawiczem. W akcji wzięły 
udział grupy lokalne Stowarzyszenia z Poznania, Wrocławia i Torunia, przyjechało łącznie 28 osób.  
 
25.08 - zwycięŜyliśmy w konkursie Urzędu Miasta Poznania na logotyp kampanii promującej organizacje 
pozarządowe "Pozarządowy Poznań". Logotyp będzie wykorzystywany w elektronicznych i drukowanych 
materiałach promocyjnych np. w przewodnikach, folderach, plakatach, gadŜetach reklamowych i 
pamiątkach, na stoiskach ekspozycyjnych, a takŜe jako layout strony internetowej .  
 
17.09 - Sztandar naszego Stowarzyszenia pojawił się na Mont Blanc, najwyŜszym szczycie Europy (4810,90 
metrów n.p.m.). Poznański podróŜnik, Maciej Pastwa, zatknął go na szczycie razem z flagą Polski i Tybetu. 
To symbol naszej walki o prawdziwie demokratyczną Polskę, wolny Tybet i  troski o losy całej ludzkości. 
 
03.11 - w ramach rozwoju działalności naszej grupy lokalnej w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczął 
działalność kolejny po poznańskim bank czasu. Współpracę rozpoczęło 10 osób. W kaŜdy wtorek na ul. 
Wojska Polskiego 17 od godziny 16.00 do 18.00 funkcjonuje biuro prowadzone przez Katarzynę Lisiak i 
Aleksandrę Klusak.  
 
5/7.12 Wzięliśmy udział w kolejnej Świątecznej Zbiórce śywności. Akcja organizowana przez Wielkopolski 
Bank śywności polegała na zbieraniu darów w poznańskich sklepach spoŜywczych. Zostaną one przekazane 
organizacjom zajmującym się pomocą społeczną na terenie naszego miasta. Stowarzyszenie wzięło udział w 
akcji po raz czwarty, nasi wolontariusze zbierali Ŝywność w markecie na os. Kosmonautów. Słodycze trafią 
do dzieci, którymi zajmujemy się w ramach projektu "Wolontariat w poznańskich rodzinach". Łącznie 
zebraliśmy ponad 600 kilogramów darów! 
 
W ramach promocji produktów i idei Fair Trade przez cały rok prowadziliśmy działania informacyjne, 
prowadziliśmy równieŜ dystrybucję produktów o łącznej wartości 924,80 zł 
 
EVS – Wolontariat europejski - Nasza organizacja zamierza rozpocząć w 2010 roku działania związane z 
wolontariatem europejskim w ramach programu „MłodzieŜ w Działaniu”, stąd teŜ od października 2009r. 
ubiegaliśmy się o akredytację narodowej Agencji Programu „MłodzieŜ w Działaniu”. 03.12 otrzymaliśmy 
status Organizacji Goszczącej i Wysyłającej Wolontariatu Europejskiego. 
 
Koszt realizacji projektu wyniósł 15 362,21 zł – w tym: 
4 100,00 zł sfinansowano z dotacji z Urzędu Miasta Poznania z Wydziału Kultury i Sztuki (projekt „Murale 
dla klimatu”) 
2 000,00 zł sfinansowano z darowizny Stowarzyszenia Kultury Arabskiej „Arabia” 
2 923,22 zł stanowiło darowizny rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia 
924,80 zł sfinansowano w ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenia  
5 414,19 zł sfinansowano ze składek członkowskich i darowizn finansowych na rzecz Stowarzyszenia oraz 
nagrody otrzymanej w konkursie na logotyp Kampanii Pozarządowy Poznań  
 
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej – brak prowadzonej działalności gospodarczej. 
4. Odpisy uchwał Zarządu. 
W załączeniu. 
5. Wysokość uzyskanych przychodów:   214 681,36 zł w tym: 
- składki 5 273,50 zł 
- inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje 209 407,86 zł 
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6. Informacja o kosztach poniesionych na:  
- realizację celów statutowych: 156 601,84 zł 
- administrację: 28 086,29 zł 
- pozostałe koszty: 14,58 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: 
animator „Banku czasu”   ¼ etatu 1 osoba x 12 miesięcy 
koordynator 2 punktów Infocafe   ¾ etatu 1 osoba x 12 miesięcy 
koordynator administracyjno-biurowy   ½ etatu 1 osoba x 9 miesięcy 
koordynator projektu "Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach" ½ etatu 1 osoba 2 x 3 miesiące 
koordynator projektu „Bank czasu”   ½ etatu 1 osoba x 12 miesięcy 
pracownik punktu Infocafe   ½ etatu 1 osoba x 6 miesięcy,  
     1 osoba x 3 miesiące,  
     1 osoba x 3 miesiące 
 
zatrudnienie czasowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło):  
Trener – 3x umowa o dzieło 
Prace naprawcze – 1x umowa o dzieło 
Grafik – 1x umowa o dzieło 
Strona www – 1 x umowa o dzieło 
Wykonanie koszulek  – 1 x umowa o dzieło 
 
Animator – 1 x umowa zlecenie 
Koordynator administracyjno- biurowy – 1x umowa zlecenie 
Specjalista ds. kadr i administracyjno-biurowych– 1x umowa zlecenie 
Koordynator projektu – 2 x umowa zlecenie 
Obsługa punktu – 1 x umowa zlecenie 
Prace porządkowe – 3 x umowa zlecenie 
Prowadzenie zajęć – 2 x umowa zlecenie 
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:  48 901,74 zł 
premie: 20 957,46 zł 
dodatki chorobowe: 0,00 zł 
nadgodziny: 0,00 zł 
ZUS pracodawcy:  12 927,06 zł 
Łącznie 82 786,26 zł 
Nie było osób zatrudnionych w działalności gospodarczej. 
- wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło:  
łącznie 28 885,72 zł wraz ze składkami ZUS pracodawcy. 
Nie było umów związanych z działalnością gospodarczą. 
- udzielonych przez Stowarzyszenie poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek oraz z podaniem podstawy statutowej 
udzielania takich poŜyczek: nie udzielono. 
- kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  
Bank Nordea Polska S.A. I Oddział w Poznaniu – lokata odnawialna 3-miesięczna: 
29.12.2008r. – 29.03.2009r. 9 789,09 zł 
30.03.2009r. – 29.06.2009r. 9 920,88 zł 
30.06.2009r. – 28.07.2009r. 10 035,91 zł 
Noble Bank S. A. w Warszawie: 
11.05.2009r. 5 000,00zł lokata na 24 m-ce 
11.05.2009r. 5 000,00zł lokata na 24 m-ce 
11.05.2009r. 5 000,00zł lokata na 24 m-ce 
11.05.2009r. 5 000,00zł lokata na 24 m-ce 
29.07.2009r. 5 000,00zł lokata na 24 m-ce 




