
SPRAWOZDANIEMERYTORYCZNEZ DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA"LEPSZY ŚWIAT" W ROKU 2010

1.
Nazwa: Stowarzyszenie "Lepszy Świat"
Siedziba i adres: os. Orla 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 (data dokonania wpisu do KRS
o wykreśleniu: 01.09.2010r.), Agnieszka Strojwąs (data dokonania wpisu do KRSo wpisaniu
·01.09.2010r.), Ewelina Weber i Anna Patrycja Stoitow
Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od 09.09.2008r

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. DziaŁalnośćwspomagająca 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. DziaŁaniawspomagające 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 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.
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 dzialań 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 roku 2010 Stowarzyszenie realizowało następujące działania:

1.) Projekt "Wolontariat z MOPRw poznańskich rodzinach"
(realizacja 01.02. -31.12.2010r.)
Celem projektu jest pomoc w nauce dzieciom i mŁodzieży z rodzin o niskich dochodach oraz
animacja czasu wolnego beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (partner przy
realizacji projektu)- gŁównie dzieci i młodzieży, ale także osób niepeŁnosprawnych i seniorów.
DziaŁania te umożliwiły wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Animacja czasu wolnego
umożliwiła nabycie przez beneficjentów umiejętności aktywnego i wartościowego spędzania
czasu wolnego oraz pozytywnych wzorców 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 beneficjentów projektu oraz objęcia nim w przyszłości jak
największej liczby osób.
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Realizacja projektu umożliwiła nabycie nowych umiejętności przez wolontariuszy (także
poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach), 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 2010 z pomocy 140 naszych wolontariuszy (w tym 121 kobiet i 19 mężczyzn)
skorzystało 118 beneficjentów (w tym 3 mężczyzn: 1 senior oraz 2 osoby niepeŁnosprawne;
10 kobiet: w tym 5 seniorek oraz 2 osoby niepeŁnosprawne i 105 dzieci: w tym 3 osoby
niepeŁnosprawne ).

Zajęcia odbywaŁy się w Poznaniu, wolontariusze udzielali korepetycji beneficjentom w ich
domach, w punkcie Infocafe, w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 oraz w Szkole
Podstawowej nr 51.

Szkolenia dla wolontariuszy:
wolontariusze uczestniczyli w szkoleniu podstawowym czterech szkoleniach

specjalistycznych: "Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce
i zaburzeniami zachowania" (2 szkolenia) "Techniki efektywnego uczenia" (2 szkolenia).

Spotkania integracyjne:
- 19 czerwca w Parku im. H. Wieniawskiego w Poznaniu odbyŁ się piknik integracyjny dla
wolontariuszy, beneficjentów projektu i ich rodzin oraz pracowników socjalnych MOPR.
- 11 grudnia w Szkole Mistrzostwa Sportowego Nr 2 miało miejsce spotkanie gwiazdkowe, w
którym wzięli udziaŁ wolontariusze, podopieczni, pracownicy MOPR i osoby wspóŁpracujące ze
Stowarzyszeniem.

Spotkania informacyjne dla wolontariuszy:
- W dniach 4 marca oraz 12 i 28 października odbyły się spotkania informacyjne w Punkcie
Infocafe. WzięŁo w nich udział kilkudziesięciu wolontariuszy. Poruszono na nich tematy
związane ze Stowarzyszeniem, projektem "Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach",
funkcjonowaniem MOPRoraz samą ideą wolontariatu.

Koszt realizacji projektu wyniósł 16 099,97 zł - w tym:
15 000,00 zł sfinansowano z dotacji z Urzędu Miasta Poznania z WydziaŁu Zdrowia Spraw
spoŁecznych w ramach programu .Pornagajrny sobie",
951,97 zł stanowiło środki własne Stowarzyszenia
148,00 zł stanowiło darowiznę rzeczową Wielkopolskiego Banku Żywności
Więcej informacji dotyczących realizacji tego projektu w sprawozdaniu dla WydziaŁu Zdrowia i
Spraw SpoŁecznych Urzędu Miasta Poznania.

2.) Bezpłatne punkty Infocafe
(realizacja 01.01.- 31.12.2010r.)
Stowarzyszenie prowadziło w Poznaniu dwa bezpłatne punkty Infocafe, które dziaŁaŁy już
od 2006r. Punkty zlokalizowane były na ul. Libelta 22 i na os. Piastowskim 101 (punkt
prowadzony w ramach umowy partnerskiej ze SpóŁdzielnią Mieszkaniową "Osiedle MŁodych").



Kontynuowaliśmy wspóŁpracę z instytucjami samorządowymi miasta Poznania, organizacjami
pozarządowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Celem realizacji projektu była integracja społeczności lokalnych, mieszkańców Poznania,
zwłaszcza dzielnicy Nowe Miasto oraz Starówki i Jeżyc, udostępniane były bezpłatnie
źródła informacji umożliwiające wŁączanie się mieszkańców Poznania w globalne
spoŁeczeństwo informacyjne (internet, telewizja, prasa, broszury informacyjne).

W Infocafe rozwijał się również .Poznański Banku Czasu", dzięki któremu animowany byŁ
lokalny ruch samopomocy i samoorganizacji.
Organizowaliśmy spotkania dyskusyjne i warsztaty aktywizujące postawy prospołeczne
i proobywatelskie oraz podnoszące poziom wiedzy i świadomości społecznej uczestników, a
także kursy komputerowe. Zorganizowaliśmy też Targi Różności - czyli wymianę
niepotrzebnych rzeczy - wydarzenie to znacząco przyczyniło się do integracji uczestników
projektu.
Oferowaliśmy bezpłatne korepetycje dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin (prowadzone
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu), umożliwiające
wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.
W punkcie na ul. Libelta 22 można było skorzystać z biblioteki niezależnej oferującej wiele
niedostępnych na rynku książek o tematyce zaangażowanej społecznie oraz wziąć udziaŁ w
bezpłatnych projekcjach filmów dokumentalnych o tematyce społecznej. Pomieszczenia
punktu Infocafe (na ul. Libelta 22) były bezpłatnie udostępniane dla potrzeb spotkań
dotyczących projektów, akcji, organizacji i grup nieformalnych, których działalność wpisuje
się w ducha oferty Infocafe i celów projektu, pozwalając na rozwój społeczeństwa
obywatelskiego w naszym mieście.

Punkt na os. Piastowskim 101 działaŁ dzięki partnerstwu ze Spółdzielnią Osiedle MŁodych. Poza
bezpŁatnym dostępem do internetu w ramach projektu przeprowadzono kurs obsługi
komputera i internetu (średniozaawansowany). Został też zorganizowany indywidualny kurs
komputerowy dla seniorów.

Z oferty punktów Infocafe w roku 2010 skorzystało co najmniej 400 osób, w tym 191 kobiet,
180 mężczyzn, 29 dzieci.

W Infocafe odbyło się 11 comiesięcznych spotkań członków Banku Czasu oraz ponad 20
warsztatów i kursów w ramach tego systemu (część odbywała się regularnie).

Odbyły się 33 spotkania i wykłady, połączone z 22 projekcjami filmów; liczba osób na
spotkaniach wynosiła 10-50.

Koszt realizacji projektu wyniósł 75 851,03 zł - w tym:
72 000,00 zł sfinansowano z dotacji z Urzędu Miasta Poznania z WydziaŁu Zdrowia Spraw
społecznych w ramach programu .Pornagajmy sobie",
894,75 zł sfinansowano ze środków wŁasnych
2 956,28 sfinansowano z darowizn 1% otrzymanych w roku 2009
Więcej informacji o projekcie w sprawozdaniu dla WydziaŁu Zdrowa Spraw SpoŁecznych
Urzędu Miasta Poznania.
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3.) Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.
.Poznański Bank Czasu" (realizacja 01.01.- 31.12.2010, w tym 16.06.2010r. -
31.12.2010r. przy wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich).
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, umożliwienie stania się częścią spoŁeczeństwa
informacyjnego, wŁączenie w działania spoleczne-isarnopornocowe 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 2010 180 osób, w tym 144 osoby (53 seniorów) w okresie
realizacji projektu przy wsparciu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (16.06.201 Or. -
31.12.201 Or.). W tym czasie czŁonkowie wymienili 1 375,75 godzin podczas 527 wymian.

Zorganizowaliśmy 3 wycieczki integracyjne: KoŁobrzegu, Warszawy, Torunia.
OdbyŁo się 11 comiesięcznych spotkań członków Banku Czasu (09.01, 13.02., 13.03, 10.04.,
08.05., 12.06., 17.07., 14.08., 11.09., 09.10., 11.12.), ponad 20 warsztatów i kursów w
ramach tego systemu (część odbywaŁa się regularnie), 10 akcji i działań z udziałem
wolontariuszy będących jednocześnie czŁonkami banku czasu.

Stworzone zostały grupy (sekcje) tematyczne- w ich ramach spotykaŁy się osoby
zainteresowane poszczególnymi obszarami oferty usŁugi umiejętności banku czasu:
- grupa kulturalna,
- językowa (cotygodniowe lekcje języków i konwersacje (rosyjski, hiszpański, angielski),
- sportowo - turystyczna (joga, Capoeira, wycieczki rowerowe),
- artystyczna (różnego rodzaju warsztaty: decoupage- technika zdobienia drewna, papierowa
wiklina, tkactwo, masa solna, warsztaty plastyczne-nauka rysunku, warsztaty z robienia kartek
i ozdób świątecznych)
Poza sekcjami tematycznymi odbyły się:
- warsztaty z asertywności,
- zwiedzanie poznańskiego Browaru,
- spotkanie przy grach planszowych
- warsztaty z asertywności (trzykrotnie)
- warsztaty - nauka linuxa
- warsztaty tańca dawnego i etnicznego
- spotkanie o grach planszowych
- kurs masażu karku
- 27.11. zorganizowaliśmy w punkcie Infocafe pierwsze Targi Różności. Przyniesiono na nie
ponad 400 różnych przedmiotów- od biżuterii, ubrań, po książki, kasety i pŁyty. W targach
wzięŁo udział kilkadziesiąt osób.

Przyznaliśmy 7 nagród .Bankowicza miesiąca" - dla najaktywniejszego uczestnika systemu,
posiadającego na koncie w danym miesiącu najwięcej wymian usŁug oraz uczestniczącego w
akcjach wolontariackich. Dodatkowo nagrodziliśmy też .Bankowicza Roku".
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Koszt realizacji działań wyniósł 78 603,34zł - w tym:
70475,00 zł sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich



8054,93 zł sfinansowano ze środków własnych
73,41 zł sfinansowanao z darowizn 1%otrzymanych w 2009 roku.

4.) Projekt "Aktywny obywatel"
(realizacja 01.01.-31.12.2010)
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, przestrzegania praw człowieka, międzynarodowej i społecznej
solidarności. W ramach projektu prowadzimy wykłady, kampanie informacyjne, demonstracje,
happeningi, akcje ulotkowe i plakatowe, warsztaty i szkolenia.

W ramach projektu prowadzimy kampanie tematyczne: "Solidarni z Palestyną", "Solidarni z
Tybetem", "Lepszy Poznań"

1. Działania związane z kampanią "Solidarni z Palestyną".

11.02. - w punkcie Infocafe odbył się wieczór poezji arabskiej zorganizowany przez
Stowarzyszenie Kultury Arabskiej "Arabia" we współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Poza
recytowaniem poezji odbyła się dyskusja dotycząca zagadnień kulturowych emigracji,
tematów obyczajowych i politycznych.

04.06. - w związku z barbarzyńskim pirackim napadem armii izraelskiej na Flotyllę Wolności,
morski konwój płynący z tysiącami ton pomocy humanitarnej do Strefy Gazy (wg różnych
szacunków na statkach zginęło 9-13 osób, a prawie 700 osób porwano) przeprowadziliśmy na
Starym Rynku w Poznaniu akcję solidarnościową. Złożyliśmy znicze ku czci ofiar napadu przy
marszu żałobnym w wykonaniu grupy Rhythms of information. Podczas akcji rozdano 300
ulotek informujących. Przez prawie godzinną akcję w zgromadzeniu wzięło udział kilkadziesiąt
osób.

02.10. - w punkcie Infocafe odbyło się spotkanie z Sahar Francis, przedstawicielką
pozarządowej organizacji Addameer z Palestyny, zajmującej się lobbowaniem na rzecz
przestrzegania praw człowieka przez izraelskie sity okupacyjne, organizowaniem wsparcia dla
więźniów politycznych i uświadamianiem skali problemu.

2. Działania związane z kampanią "Solidarni z Tybetem"

10.03. - w Infocafe odbyła się projekcja filmu "Poza strachem", opisującego losy
tybetańczyków pod chińską okupacją, oraz "Skradzione dziecko Tybetu" - o porwanym przez
reżim chiński panczenlamie.

10.03. - wzięliśmy udział w toruńskim Flash Mobie. Punktualnie o godzinie 17.00 prawie 20
osób ustawiło się pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika z flagami Tybetu, wizerunkami Dalajlamy
oraz symbolami kultury okupowanego kraju. Aktywiści naszej grupy lokalnej rozstawili duży
transparent z hasłem "Znajdźcie w swoich sumieniach miejsce na Tybet", a przed samą akcją
rozdali kilkadziesiąt broszurek informujących o sytuacji w Tybecie. Uczestnicy happeningu
przez trzy minuty stali nieruchomo w zupełnej ciszy, następnie rozeszli się, każdy w inną
stronę. Inicjatorem happeningu było Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno
Artystycznej.
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12.03. - Marcin Janasik, koordynator kampanii "Solidarni z Tybetem" wziąŁ udziaŁ w debacie
"UE, a Tybet" w poznańskim kinie Muza. Wśród dyskutantów byli m. in. eurodeputowany Filip
Kaczmarek i Piotr Cykowski z Fundacji Inna Przestrzeń. Podczas debaty nasz przedstawiciel
podkreślił związek sytuacji w Chinach z deficytem demokracji w USAi UE, przejawiającym się
m. in. w ignorowaniu przez polityków głosu spoŁeczeństwa w tej sprawie oraz z neoliberalnym
systemem gospodarczym przekuwającym się w tym przypadku na przedkŁadanie nad prawa
człowieka interesów korporacji unijnych i amerykańskich, czerpiących kolosalne zyski z
wykorzystywania quasi-niewolniczej chińskiej siły roboczej.

16.03. - zorganizowaliśmy w CheŁmży spotkanie w ramach obchodów 51 rocznicy
powstania w Tybecie. W Galerii "pod Ratuszem" przygotowaliśmy wystawę pt. 'Tybetańscy
Bohaterowie". Podczas spotkania odbyła się projekcja filmów opowiadających o sytuacji w
okupowanym przez reżim chiński Tybecie. Kilka dni później pokaz filmowy odbył się w Zespole
Szkół w CheŁmży.

3. Działania związane z kampanią "Lepszy Poznań"

27.01. - wzięliśmy udziaŁ w obradach Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania
poświęconej m.in. kwestii Parku Ratajskiego. CzŁonkowie komisji jednogŁośnie poparli
propozycje wysuwane przez przedstawicieli Rad Osiedli.

16.02. - w Urzędzie Miasta Poznania odbyły się konsultacje dotyczące zmiany Karty
Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. GŁówna debata poświęcona
zostaŁa propozycji kilku organizacji dotyczącej zmiany funkcjonowania Miejskiej Rady
Pożytku Publicznego. Przedstawiciele naszego Zarządu podkreślali konieczność stworzenia
zgromadzenia NGO jako podstawowego podmiotu kontroli jej dziaŁania, z możliwością
odwoŁywania przedstawicieli przed upŁywem kadencji, zgodnie z zasadami demokracji
uczestniczącej. Wśród zgŁoszonych przez nas propozycji pojawiły się też postulaty dotyczące
transparentności dziaŁania miejskich komisji konkursowych.

26.10. - wzięliśmy udział w debacie kandydatów na prezydenta Miasta Poznania, która
obyła się w klubie KontenerArt. Na spotkaniu rozpoczęliśmy przedwyborczą akcję
obywatelską - padŁo pierwsze pytanie ze strony naszego środowiska: "czy kandydaci po objęciu
urzędu prezydenta poprą inicjatywę podnoszącą poziom transparentności procedur
dotyczących przyznawania grantów organizacjom pozarządowym, polegającą na transmisji
obrad komisji konkursowych na żywo w Internecie".

17.11. - zorganizowaliśmy w Infocafe spotkanie dotyczące na wyborów samorządowych.
Przybliżyliśmy odpowiedzi, jakich kandydaci udzielili na wyłonione podczas konsultacji
spoŁecznych pytania i apele naszego środowiska. W otwartej dyskusji każdy uczestnik mógŁ
przedstawić swoje wyborcze preferencje i podyskutować o nich z innymi.

4. Pozostałe działania w ramach projektu

Spotkania

21.04. - zorganizowaliśmy w punkcie Infocafe w Poznaniu spotkanie "Domowa fabryka -
Mleko". Prowadzący, Paweł Wos wprowadził obecnych w prawne i technologiczne aspekty
produkcji mleka i nabiaŁu, kŁadąc nacisk na niszczenie substancji odżywczych przez przemysi
mleczarski. Spotkanie zakończyŁa domowa produkcja sera biaŁego (twarogu).
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02.09. - wzięliśmy udział w spotkaniu z poznańskimi NGO'sami przed II Poznańskim Dniem
Organizacji Pozarządowych. Na spotkaniu, prowadzonym przez Izabelę Leśniak z UMP,
omówiono szczegóły wydarzeń w czasie imprezy, zagospodarowania stoisk i rozdano materiaŁy
promocyjne.

24.11. - w Infocafe odbyło się spotkanie "Syria: historia, kultura, religia" zorganizowane
przez Stowarzyszenie Kultury Arabskiej Arabia. Spotkanie prowadzili mgr Saeed Shekh,
Syryjczyk mieszkający w Polsce oraz mgr Filip jakubowski, arabista. Przedstawili zarys
historyczny powstania państwa syryjskiego, opowiedzieli o Damaszku jako jednym z
najstarszych miast świata oraz przedstawili Syrię jako kraj wielu religii.

Konferencje, festyny, targi

13.01. - wzięliśmy udział w organizowanej przez Biuro Karier UAM konferencji "Wolontariat to
Twoja szansa". MaŁgorzata Kamińska z naszego Stowarzyszenia przedstawita najważniejsze
akcje i projekty wolontarystyczne Lepszego Świata, skupiając się na perspektywach rozwoju
osobistego i zawodowego oferowanych naszym wolontariuszom.

05.09. - uczestniczyliśmy w festynie "Dni Pyrlandii" na lęgach Dębińskich w Poznaniu.
Na naszym stoisku znaleźć można było informacje o naszych projektach, uzyskać informacje
o możliwościach zapisywania się do Poznańskiego Banku Czasu i prowadzonym naborze
wolontariuszy do działań pomocowych. Podczas kilku godzin rozdaliśmy kilkaset ulotek
i materiaŁów informacyjnych.

02.09. -wzięliśmy udział w II Dniu Organizacji Pozarządowych. Imprezę zorganizowaŁ Oddział
Koordynacji i WspóŁpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Poznania. OdbyŁy się
występy sceniczne, pokazy, zorganizowano kilkadziesiąt stoisk poznańskich NGO'sów.

25-26.09. - w ostatni weekend września Stowarzyszenie wzięło udział w targach
Aktywni 50+, które odbyŁy się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Demonstracje, manifestacje, akcje, happeningi

22.04 - w Ostrowie Wielkopolskim odbyŁa się demonstracja z okazji 20-lecia obchodów Dnia
Ziemi w Polsce. Organizatorami byli aktywiści naszego Stowarzyszenia oraz czŁonkowie
Ostrowskiego Banku Czasu. Z dworca kolejowego w godzinach popoŁudniowych
przemaszerowali oni ulicami miasta do rynku nawołując mieszkańców do ochrony środowiska.
Na rynku odbyŁy się warsztaty plastyczne dla dzieci i mŁodzieży z MŁodzieżowego Domu
Kultury. W dziaŁaniach (mających na celu edukowanie proekologiczne) wzięli również udział
goście z Niemiec (dzieci wraz z opiekunami) uczestniczący w wymianie polsko-niemieckiej.

11.09 - w związku z kolejną rocznicą zamachów 11 września 2001 roku, na Starym Rynku
w Poznaniu przeprowadziliśmy akcję ulotkową. Podczas manifestacji zorganizowanej przez
nieformalną grupę Stop-NWO Poznań, aktywiści Lepszego Świata rozdali zgromadzonym
materiaŁy ze skróconym stanowiskiem Stowarzyszenia w tej sprawie.

17.09. - aktywiści Stowarzyszenia wzięli udział w spontanicznej akcji solidarnościowej
z zatrzymanym w Polsce premierem Czeczeńskiej Republiki Iczkerii Ahmedem
Zakajewem. Prowadzący akcję Piotr Lisiewicz z Naszości przypomniaŁ skandaliczne
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wypowiedzi przedstawicieli rządu dotyczące Czeczenii, rys konfliktu oraz nasze żądanie:
Zakajew musi być wolny, nie zgadzamy się na jego ekstradycję do Rosji.

29.09. - delegacja Stowarzyszenia wzięŁa udział w ogólnopolskim proteście związków
zawodowych "Nie dla cięć, tak dla rozwoju!" w Warszawie. Akcja, w której poza gŁównym
organizatorem- NSZZ Solidarność wzięło udziaŁ również OPZZ był częścią szerszej kampanii
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Skierowana byŁa przeciwko planowanym
przez rząd cięciom w sferze budżetowej zagrażającym nie tylko interesom pracowników, ale
też wszystkich obywateli naszego kraju. WzięŁo w nim udział prawie 10 tys. osób.

02.10. - wolontariusze Lepszego Świata pomogli w spoŁecznej akcji remontowo- porządkowej.
Cale przedsięwzięcie to inicjatywa firmy Pramerica, której tradycją staŁo się coroczne
aktywne uczestnictwo w Światowym Dniu Wolontariusza. W tym roku celem akcji było
odmalowanie pokoi w Domu Dziecka w Bninie oraz uporządkowanie ogrodu.

7.10 -aktywiści Lepszego Świata i Akcji Alternatywnej Naszość zorganizowali pikietę
i happening pod Komisariatem Poznań-Jeżyce. Piotr Lisiewicz, jeden z uczestników akcji
solidarnościowej z Ahmedem Zakajewem, został wezwany jako podejrzany
o przewodniczenie nielegalnemu zgromadzeniu. Zgodnie z orzecznictwem, obywatele mają
prawo do organizowania zgromadzeń spontanicznych, jeżeli terminu zgŁoszenia (a tak byŁo
w tym przypadku) nie można dotrzymać.

13.10. - na zaproszenie Stowarzyszeń Kontestacja i Koliber wzięliśmy udziaŁ w proteście
przeciwko podwyżce podatku VAT w Poznaniu. ByŁ on częścią ogólnopolskich protestów
przeciwko tej inicjatywie rządu. UdziaŁ w akcji wzięŁo około 100 osób nie zgadzających się
na podwyżki uderzające w zwykŁych, zwłaszcza naj biedniejszych, obywateli Polski zamiast
w odpowiedzialną za kryzys finansowy i sytuację budżetu oligarchię oraz podporządkowaną jej
klasę polityczną. Protestowaliśmy m.in. pod hasłami "Zamiast zielonej wyspy- w Polsce bieda
aż piszczy", "Lepszy świat- jest bez VAT", "45%dla oligarchii, bez kosztów dla ogółu".

09.11. - w związku z przyjazdem do Poznania Janusza Palikota, zorganizowaliśmy
z Naszością happening pod Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
Po zablokowaniu szambiarki przeznaczonej do "wywiezienia posła" odbyła się pikieta,
z nieudaną próbą zepchnięcia przez policję protestujących blokujących wejście do uczelni.

08.12. - w związku z kolejnym przyjazdem Janusza Palikota do Poznania, zorganizowaliśmy
happening.

18.12. - we wspóŁpracy z Polską Zieloną Siecią przeprowadziliśmy wigilijną akcję
konsumencką. Nasi wolontariusze zbierali podpisy w ramach kampanii "Kupuj
odpowiedzialnie zabawki", wspierając globalne rozwiązania prawne chroniące chińskich
robotników i pracujących w fabrykach nieletnich poprzez nacisk na korporacyjne zrzeszenia
producentów.

Szkolenia, warsztaty, spotkania

08.02 .. grupa lokalna Stowarzyszenia w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowaŁa spotkanie z
projekcją filmową w restauracji ETNA, pokazano film "Lucky People Center International".
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18.02. - dzięki wspóŁpracy naszej grupy lokalnej w Raciborzu z KoŁem Socjologicznym
Państwowej Wyższej SzkoŁy w Raciborzu, odbyŁa się projekcja filmu "Koszmar Darwina", po
którym zostaŁa podjęta dyskusja na temat niszczenia lokalnych kultur i środowiska przez
procesy globalizacyjne.

17-18.07. - zorganizowaliśmy szkolenie dla koordynatorów sekcji, grup lokalnych oraz
kandydatów na członków Stowarzyszenia. Wzięli w nim udziaŁ m.in. nowi aktywiści z
Inowrocławia i Częstochowy. Dwa dni wypetntone-były informacjami i przygotowaniami do
działań- poruszone byŁy zarówno kwestie programowe, praktyka wspóŁpracy z innymi
organizacjami, kwestie dotyczące polityki wizerunkowej Lepszego Świata, odbyŁ się warsztat
medialny, zaplanowaliśmy również wspólnie pierwsze dziaŁania w nowych ośrodkach.

11.09. - w rocznicę zamachów na WTC zorganizowaliśmy w Infocafe w Poznaniu projekcję
filmu "Loose change. Final Cut", jednego z najlepszych dokumentów obalających wersję
podaną do publicznej wiadomości przez CIA i grupy kapitaŁowe kontrolujące gabinet G. Busha.

Festiwale

16.01. - podczas festiwalu "Kontruderzenie" w Poznaniu zorganizowaliśmy stoisko
informacyjne z materiaŁami dotyczącymi naszych kampanii, projektów i dziaŁań, w których
mŁodzi fani muzyki alternatywnej mogą wziąć udziaŁ.

06-10.07. - uczestniczyliśmy w Slot Art Festiwalu w Lubiążu. Wyświetliliśmy film "Blue Gołd"
o prywatyzacji zasobów wodnych przez globalne korporacje (na projekcji było ponad 100
osób), zorganizowaliśmy warsztaty, przez caŁy okres festiwalu na naszym stoisku w strefie
Inicjatyw SpoŁecznych byŁo można dowiedzieć się kim jesteśmy i o co walczymy. Duże
zainteresowanie wzbudziła gra planszowa "Nowy wspaniały świat" - alterglobalistyczny
"antymonopal" autorstwa Krzysztofa Ignasiaka z naszego Stowarzyszenia.

25.09. - Stowarzyszenie wzięło udział w festynie rodzinnym organizowanym przez Centrum
Działań Środowiskowych "Starołęka" , Szkołę Podstawową nr 63, Radę Osiedla Minikowo-
Marlewo, MOPR filię Nowe Miasto oraz mieszkańców Starołęki. Festyn skierowany byŁ do
rodziców z dziećmi, którzy mogli skorzystać z wielu atrakcji, takich jak: rozgrywki sportowe,
strzelnica, dmuchane boisko piŁkarzyków, kawiarenka czy kącik ekologiczny. Stowarzyszenie
oprócz ulotek i plakatów związanych z naszymi projektami przygotowaŁo również warsztaty z
żonglerki, dzieci mogŁy dostać zwierzątka z baloników.

PozostaŁe akcje
24 - 28.05 - objęliśmy patronat nad organizowanym przez Stowarzyszenie Promocji
Zdrowego Stylu Życia kursem antynikotynowym "Rzucisz palenie". Program jest grupową
terapią opracowaną przez lekarzy, psychologów i pastorów z USA. Walka z naŁogiem
prowadzona jest na pŁaszczyźnie fizycznej, psychologicznej i duchowej. Celem terapii jest
usunięcie z organizmu nikotyny odpowiedzialnej za ciąg nikotynowy.

28.06. - delegacja Stowarzyszenia wzięła udział w uroczystościach związanych z kolejną
rocznicą Czerwca 56. Postulaty Czerwca, niestety mimo upływu lat nie do końca
zrealizowane, wciąż czekają na kontynuatorów walki o godność i sprawiedliwe traktowanie
ludzi pracy. W obchodach wzięŁo udziaŁ okoŁo 200 osób.
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03-05.12. - wzięliśmy udział w Świątecznej Zbiórce Żywności prowadzonej przez
Wielkopolski Bank Żywności. Nasi wolontariusze, sympatycy i czŁonkowie Poznańskiego Banku
Czasu zbierali dary w markecie Biedronka na ulicy Łukaszewicza. Zebraną żywność organizacje
przekazały najbardziej potrzebującym mieszkańcom Poznania i Wielkopolski.

Koszt realizacji projektu wyniósł 719,98 zl- sfinansowano ze środków wŁasnych, w tym:
603,90 zł sfinansowano z wyniku finansowego za 2009 rok
116,08 zł sfinansowano ze środków własnych _:"

5.) Koncert "Muzycy przeciwko rasizmowi"

12.03.2010 w klubie Blue Note Jazz Club ul. Kościuszki 76/78 (gmach C.K. Zamek)
zorganizowaliśmy koncert "Muzycy przeciwko rasizmowi" w trakcie którego miały miejsce
działania promujące wśród Poznaniaków treści antyrasistowskie oraz podejmowanie
wolontariatu przy projektach wspieranych przez Urząd Miasta Poznania.
Koncert wpisał się w obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową.
Wystąpiły zespoły: Masala, Mikołaj Budniak Quintet i Babilon

W koncercie udział wzięło ok. 200 osób w różnym wieku.

Koszt realizacji projektu wyniósł 8 203,00 zł - w tym:
6000,00 zł sfinansowano z dotacji z Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania
91,00 zł sfinansowano ze środków własnych
2112,00 zł sfinansowano w ramach działalności odpŁatnej Stowarzyszenia - z wpŁat od
uczestników

6.) Rewitalizacja Fortu II

20.01. - na zaproszenie Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania,
po raz pierwszy publicznie zaprezentowaliśmy koncepcję zagospodarowania Fortu II
w Poznaniu. Jej celem jest uczynienie z Fortu II jednej z turystycznych i promocyjnych
wizytówek naszego miasta, szczególnie ważnej w obliczu realizacji najważniejszych celów
strategicznych Poznania. Po prezentacji obyła się rzeczowa dyskusja z członkami komisji
i obecnymi na sali ekspertami.

11.02. - nasza koncepcja zagospodarowania Fortu II w Poznaniu uzyskała jednogłośnie
rekomendację Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania. Uznanie
komisji wzbudziła "bogata oferta rozrywki skierowana do różnych grup spoŁecznych
iwiekowych oraz zapowiedź powstania strefy ekologicznej".

19.02. - przedstawiliśmy publicznie pierwszego partnera społecznego zagospodarowania
Fortu 11- Porozumienie dla Twierdzy Poznań, skupiające 8 podmiotów społecznych. Będzie
się ono zajmować będzie działaniami związanymi z Muzeum Fortu II, zajęciami edukacyjnymi
i trasą turystyczną. W trakcie konferencji przedstawiliśmy dorobek Porozumienia i omówiliśmy
możliwości współpracy przy realizacji naszego projektu.

25.02. - na sesji Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania otrzymaliśmy kolejną
rekomendację dotyczącą naszej koncepcji zagospodarowania Fortu II w Poznaniu.
Koordynator projektu przedstawił kierunek aktywizacji kulturalnej grup społecznych pod tym
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kątem marginalizowanych lub nieaktywnych oraz partnerów, którzy planują prowadzenie wraz
z nami działań kulturalnych na Forcie II.

12.03. - w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu odbyŁy się
pierwsze (z tym podmiotem) rozmowy dotyczące koncepcji zagodarowania Fortu II. ZKZL
zobowiązał się m. in. do przekazania Stowarzyszeniu dostępnej dokumentacji obiektu,
w celu wykonania zakresu i wstępnego harmonogramu prac remontowych. Równocześnie
sporządzona ma zostać dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie jeszcze w trakcie
negocjacji pierwszych prac porządkowych.

19.03. - w punkcie Infocafe w Poznaniu odbyŁa się kolejna konferencja prasowa poświęcona
przedstawieniu patrnerów spoŁecznych realizacji koncepcji rewitalizacji Fortu II. Tym razem
gośćmi byli Jan Nowak, lider Grupy Teatralnej Czwarta Ściana, który zajmować się będzie
organizacją scen, występów i festiwali teatralnych, oraz Saeed Shekh Alshabab ze
Stowarzyszenia Kultury Arabskiej "Arabia", które na forcie pragnie stworzyć Centrum
Kultury Arabskiej i prowadzić wszechstronne dziaŁania edukacyjne i kulturalne promujące
dorobek tego regionu świata w Polsce.

24.04. - Tydzień Akcji na rzecz Fortu II w Poznaniu. Kilkudziesięciu wolontariuszy
Stowarzyszenia, w tym organizacji partnerskich, porządkowaŁo teren zielony okalający Fort,
na którym w przyszŁości powstać mają ścieżki sprawnościowe i poligon paintballowy. W ciągu
trzech godzin zebraliśmy kilkadziesiąt worków z setkami butelek i opakowań.

25.04 - odbyła się benefitowa zabawa paintballowa zorganizowana dla Fortu II przez
wspóŁpracującą z nami firmę Igor Adventure. Wolontariusze pracujący dzień wcześniej przy
porządkowaniu terenu na forcie otrzymali 50% zniżkę na wstęp, kilkudziesięciu graczy
otrzymaŁo też oczywiście ulotki dotyczące możliwości przekazywania na rzecz rewitalizacji
Fortu 1%podatku - i wspierania tej koncepcji przez udział w zbiórce publicznej.

23.08. - odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania spotkanie robocze ws Fortu II. Poza
Prezydentem MirosŁawem Kruszyńskim i przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia
w spotkaniu wzięli udział urzędnicy Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych i WydziaŁu
Gospodarki Nieruchomościami UMP. Ustalono najważniejsze ramy prawne oraz -wstępnie-
najważniejsze kwestie dotyczące przyszlej umowy. Wyznaczono również zespół roboczy, który
zajmować się będzie naszym projektem i ustalono najbliższe dziaŁania obu stron zmierzające
do jak najszybszego przygotowania i podpisania umowy.

02-03.09. - odbyŁy się w Infocafe dwie tury konsultacji z podmiotami wynajmującymi
obecnie część pomieszczeń na Forcie II. Koordynator projektu ze strony Stowarzyszenia
przedstawił ostatnie postępy prac nad sfinalizowaniem umowy z Miastem oraz propozycje
rozwiązań ewentualnych problemów lokalowych związanych z realizacją koncepcji
rewitalizacji obiektu. Jednocześnie obecni na spotkaniu najemcy pomieszczeń niezbędnych
już w pierwszym etapie rewitalizacji Fortu (przejazd do remontowanych pomieszczeń
i fos oraz część muzealno-turystyczna) zadeklarowali chęć zapoznania się z ofertą pustych
lokali użytkowych posiadaną przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych i wyrazili
gotowość do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami tej instytucji w sprawie znalezienia
rozwiązania korzystnego dla wszystkich zainteresowanych stron. Drugiego dnia omówiono
możliwości wspóŁpracy dotyczącej Strefy Kulturalnej - efektem czego część najemców
zostanie na obiekcie jako partnerzy projektu.

12



Koszt realizacji projektu: 1603,43 zł, w tym:
1 057,89 zł sfinansowano ze środków własnych
545,54 zł sfinansowano z darowizn 1% otrzymanych w 201Or.

6.) EVS- Wolontariat europejski

Nasza organizacj a w 2010 roku rozpoczęła działania związane z wolontariatem europejskim
w ramach programu "Młodzież w Działaniu".'·:W partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Jeden
Świat" 01.07.2010 r rozpoczęliśmy realizację projektu .Frorn one World to a better World: a
range of possible". Planowane zakończenie projektu: 30.08.2011. W ramach projektu gościmy
dwóch wolontariuszy - jednego z Ukrainy, jednego z Hiszpanii. W ramach projektu
wolontariusze prowadzić będą kluby językowe, pomagać w rozwoju banku czasu, jeden z nich
opracuje alternatywny przewodnik po Poznaniu.

Koszt realizacji projektu w 2010r wyniósł 2136,01 zł - całość sfinansowano w ramach
partnerstwa z dotacji Agencji Narodowej "Młodzież w Działaniu" przyznanej organizacji
koordynującej - Stowarzyszeniu "Jeden Świat".

7.) Zbiórka publiczna dla "Kinomanów"

W ramach akcji zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną na rzecz remontu mieszkania dla
najstarszych miłośników kina w Poznaniu - Państwa Kalinowskich, żyjących w bardzo ciężkich
warunkach. We współpracy z Kinem Muza i koordynującą akcję Marią Welenger udało na się
zgromadzić środki niezbędne do opłacenia prac remontowych.

Koszt: 10270,00zł, w tym 10266,17 zł pochodziło ze zbiórki publicznej, 0,04 zł odsetki
bankowe, 3,79 zł środki własne

8.) Projekt "Baśniowa Kraina"

Projekt realizowany był przez grupę nieformalną "Grupa 21" przy wsparciu Stowarzyszenia.
Zorganizowany został cykl czterech jednodniowych warsztatów bajkowych w Poznaniu dla dzieci
o tematyce: Afryka, Arabia, Chiny.

Koszt realizacji projektu: 4 515,31 zł, w tym:
4500,00 zł dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
15,31 zł środki własne

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej - brak prowadzonej działalności
gospodarczej.
4. Odpisy uchwał Zarządu.
W załączeniu.
5. Wysokość uzyskanych przychodów: 234400,76 zł w tym:
- składki 3215,00 zł
- 1% podatku 6 462,80 zł
- zbiórki publiczne 12636,17 zł
- działalność odpłatna 2 112,00zł
- inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje 209 974,79 zł
6. Informacja o kosztach poniesionych na:
- realizację celow statutowych - działalność nieodpłatna: 192 241,53 zł
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- realizację celów statutowych - dziaŁalnośc odpłatna: 2 112,00 zł
- administrację: 28610,33 zł
7. Dane o:
- liczbie osob zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziaŁem według zajmowanych
i z wyodrębnieniem osob zatrudnionych wyŁącznie w dziaŁalności gospodarczej:
umowa o pracę:
koordynator punktu Infocafe

stanowisk

~: .. 3/4 etatu 1 osoba x 5,5 miesiąca
1/2 etatu 1 osoba x 6,5 miesięcy

koordynator projektu
"Wolontariat z MOPRw poznańskich rodzinach"
pracownik punktu Infocafe
animator "Banku czasu"
specjalista ds. rekrutacji

1/2 etatu 1 osoba x 9 miesiący
1/2 etatu 1 osoba x 12 miesięcy
1/2 etatu 1 osoba x 6,5 miesięcy
1/2 etatu 1 osoba x 6,5 miesięcy

zatrudnienie czasowe (umowa zlecenie, umowa o dzieŁo):
Trener - 2x umowa o dzieło
Grafik - 1x umowa o dzieło
Informatyk - 1 x umowa o dzieło
Wykonanie koszulek - 1 x umowa o dzieło
Dystrybucja materiałów promocyjnych - 3 x umowa o dzieło
Wykonanie bazy wolontariuszy - 1 x umowa o dzieło
Wykonanie koncertu - 3 x umowa o dzieło
Przeprowadzenie spotkania i występ - 2 x umowa o dzieło

Animator - 2 x umowa zlecenie
Prace serwisowe - 1x umowa zlecenie
Specjalista ds. administracyjno- biurowych - 1x umowa zlecenie
Sekretarka - 1 x umowa zlecenie
Koordynator projektu - 2 x umowa zlecenie
Obsługa punktu - 1 x umowa zlecenie
Prace porządkowe - 3 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 calości tych
wynagrodzeń osob zatrudnionych wyŁącznie w dziaŁalności gospodarczej:
wynagrodzenia zasadnicze brutto: 53 242,91 zł
premie: 6646,66 zł
zasiłki chorobowe: 859,56 zł
ZUSpracodawcy: 11 067,56 zł
Łącznie 71 816,69 zł
Nie byto osób zatrudnionych w działalności gospodarczej.

- wydatkach na wynagrodzenia z umow zlecenia i o dzieło:
Łącznie 65 213,36 zl wraz ze składkarni ZUSpracodawcy.
Nie było umów związanych z dziaŁalnością gospodarczą.

- udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziaŁem wedŁug ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorcow i warunkow przyznania pożyczek oraz z podaniem
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: nie udzielono.
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- kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Noble Bank S. A. w Warszawie: 25 000,00 lokaty na 24 m-ce założone w 2009r., rozwiązane:
04.02.20105 OOO,OOzŁ;13.05.2010 10 OOO,OOzŁ;13.08.20105 OOO,OOzŁ;17.11.20105 OOO,OOzŁ
- 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: 0,00 zŁ
Aktywa obrotowe: 12 781,96 zŁ
Zobowiązania: 11 366,99 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 MOPRw poznańskich rodzinach". Umowa nr ZSS112010
- zadanie wspierane przez WydziaŁ Zdrowia i Spraw SpoŁecznych Urzędu Miasta Poznania kwotą
15000,00 zł. Koszt realizacji projektu: 16099,97 zl.
2.) Projekt "Prowadzenie 2 Infocafe". Umowa nr ZSS/829/09
- zadanie wspierane przez WydziaŁ Zdrowia i Spraw SpoŁecznych Urzędu Miasta Poznania kwotą
72 000,00 zŁ
Koszt realizacji projektu: 75 851,03 zl
3.) Projekt DziaŁania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu spoŁecznym
seniorów. "Bank Czasu". Umowa nr 425_1/10

zadanie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich kwotą 70 475,00zŁ
Koszt realizacji projektu: 78603,34 zł
4.) Projekt "Muzycy przeciwko rasizmowi" Umowa nr KSzS 47/10 J
- zadanie wspierane przez WydziaŁ Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania kwotą 6 000,00 zŁ
Koszt realizacji projektu: 8 203,00 zł
- informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Zobowiązania z tytuŁu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń (stan na dzień 31
grudnia 2010): 0,00 zł
Informacja w sprawie skŁadanych deklaracji podatkowych:
Deklaracja PIT- 4R
Deklaracja CIT-8
- przeprowadzonej kontroli w okresie sprawozdawczym:
15.04.201Or. kontrola Rady Rewizyj nej Stowarzyszenia, która stwierdziła brak
nieprawidŁowości i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi na walnym
zgromadzeniu w dniu 30.06.2010r.

Poznań, 05.03.2011

(podpisy osób uprawnionych)
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