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I. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU
1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu
Nazwa organizacji:
Adres:
Telefon / Fax:
e-mail:
Strona Internetowa:
Data rejestracji:
Nr KRS:
Nr REGON:
Nr NIP:
Organizacja Pożytku
Publicznego (OPP):
Władze Stowarzyszenia:
Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

Bank, który obsługuje
stowarzyszenie
i numer konta:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki,
powiat krakowski, województwo małopolskie
(+48 12) 285 08 50 w.205 / (+48 12) 285 09 50
zielonki@zielonki.pl
http://srgz.zielonki.pl lub www.srgz.zielonki.pl
27 września 2001, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
0000048345
357240147
944-19-93-360
od 27 stycznia 2005 roku
 Walne Zgromadzenie
 Zarząd
 Komisja Rewizyjna
Prezes zarządu:
 Arnold Kuźniarski
Członkowie zarządu:
 Agata Adamczuk – Wiceprezes
 Agnieszka Wojdała – Sekretarz
 Maciej Trela – Wiceprezes
 Jacek Pietrzyk – Wiceprezes
Przewodniczący komisji:
 Jarosław Raźny
Członkowie komisji:
 Ryszard Niemiec
 Ryszard Zając
 Adam Rak
Deutsche Bank PBC w Krakowie – oddział w Zielonkach
Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 87, 32-087 Zielonki
38 1910 1048 4401 3493 1121 0001

2. Cele Stowarzyszenia
Celem działalności Stowarzyszenia jest realizacja zadań należących do sfery zadań
publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie tj. w szczególności:
1.

2.
3.

dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego i
kulturalnego gminy Zielonki poprzez inicjowanie, rozwijanie, realizowanie, propagowanie
i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną, w tym
działań organów samorządu,
umacnianie samorządności lokalnej,
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw
podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii,

gospodarczych
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5.

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami oraz wspieranie organizacyjne osób, które podejmują takie
działania,
przeciwdziałanie bezrobociu, a także prowadzenie doradztwa personalnego,

6.

edukacja dzieci i dorosłych,

7.

upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i działalności samorządowej, a także w
zakresie ochrony praw konsumentów,
działalność charytatywna,

4.

8.

udzielanie pomocy, w szczególności osobom niepełnosprawnym i osobom, które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
10. promocja i organizacja wolontariatu,
9.

11. ochrona zwierząt i środowiska naturalnego oraz rozpowszechnianie wiedzy w tym
zakresie,
12. przeciwdziałanie uzależnieniom.
Wyżej wymienione cele są motorem aktywności członków stowarzyszenia, dzięki ich silnej
pasji działania są one sukcesywnie realizowane, przyczyniając się do pogłębiania współpracy
mieszkańców gminy Zielonki.

3. Informacje organizacyjno – finansowe
W 2011 roku Walne Zgromadzenie odbyło jeden raz, jako sprawozdawcze, przyjmujące
sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2010 i nakreślające plan działania roku
2011.
Stowarzyszenie od 01.10.2008 roku jest zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego. Fakt figurowania stowarzyszenia w rejestrze nie przesądziło
jak dotychczas o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.
Obecnie Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki nie prowadzi działalności gospodarczej.
W 2011 roku otrzymaliśmy środki ze źródeł publicznych w wysokości 12.794,64 zł, w tym
dotacje z: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie (4.994,64 zł),
samorządu Gminy Zielonki (7.800 zł).
Informację o działalności finansowej Stowarzyszenia za 2011 rok zawiera sprawozdanie
finansowe stanowiące odrębny dokument przyjęty uchwałą przez Walne Zgromadzenie.
Wynagrodzenia:
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, zarząd i komisja rewizyjna pracują społecznie i nie
pobierają wynagrodzenia.
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych.
Stowarzyszenie kontynuuje rozpoczętą 1 marca 2010 roku współpracę z Biurem
Rachunkowym Dorota Brzeska z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Pszona 3 / 68, 31-462
Kraków, prowadzącą obsługę finansową Stowarzyszenia.
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Wśród istotniejszych ustaleń podjętych przez zarząd w 2011 roku można wyróżnić:
a) podtrzymanie osoby Pana Arnolda Kuźniarskiego na funkcji Vice-Przewodniczącego Rady
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, z którą
stowarzyszenie zawiązało partnerstwo w 2008 roku i do którego wyznaczyło go jako
reprezentanta; po upływie I kadencji, w 2010 r. został on wybrany na kolejną kadencję na tę
samą funkcję;
b) o przeznaczeniu darowizn otrzymywanych przez stowarzyszenie w formie pieniężnej (w
tym darowizn z odpisu podatkowego 1%, którym darczyńca nie nadał konkretnego
przeznaczenia), na cele działalności statutowej stowarzyszenia;
c) o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2011 rok na realizację
statutowych zadań działalności pożytku publicznego;
d) o udziale stowarzyszenia w konkursach grantowych, do których następnie złożone zostały
wnioski dotacyjne:
na realizację projektu pn. „Małopolski Cuder Radiowy” w ramach rządowego programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”;
na realizację projektu pn. „Wieś też wie co ze śmieciami robi się” w ramach konkursu
dotacyjnego na realizację zadań nieinwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
na realizację projektu pn. „Klub Pedagoga” w ramach współpracy samorządu Gminy
Zielonki z organizacjami pozarządowymi;
na realizację młodzieżowego projektu edukacyjnego pn. „Niech kolęduje z nami cały
świat” w ramach współpracy samorządu Gminy Zielonki z organizacjami
pozarządowymi;
na realizację edukacyjnego projektu ekologicznego pn. „AZBEST is NOT the BEST” w
ramach konkursu dotacyjnego na realizację zadań nieinwestycyjnych z zakresu
edukacji ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie;
na realizację projektu pn. „Fermata mi w duszy gra”” w ramach konkursu grantowego
„Wzbogacenie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich w i małych miastach” – 2011 r.
organizowanego przez Fundację PZU;
na realizację projektu pn. „Radiowy Cuder” w ramach konkursu dotacyjnego
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, na potrzeby którego zawarliśmy
porozumienie ze Stowarzyszeniem Wspomagania Rodziny i Rozwoju Wsi Zachariasz,
które wystąpiło w roli lidera projektu;
na realizację projektu pn. „Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne” w
ramach konkursu dotacyjnego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich;
na realizację projektu pn. „Nie zabijaj życia w śmieciach, pomyśl o innych dzieciach” w
ramach konkursu grantowego Henkel - zielone granty organizowanego przez Fundację
Nasza Ziemia;
na realizację projektu pn. „Energia z kosza” w ramach konkursu dotacyjnego Fundacji
Nasza Ziemia, w którym liderem projektu było Stowarzyszenie Korona Północnego
Krakowa;

4. Wartości nabytych obligacji, akcji, udziałów
Stowarzyszenie nie posiada obligacji, akcji i udziałów.
__________________________________________________________________________________________________
Zielonki, marzec 2012

5

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

5. Nabyte nieruchomości
Stowarzyszenie nie jest właścicielem żadnych nieruchomości.

6. Nabycie środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł
W 2011 roku Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł.

7. Informacje o przychodach uzyskanych przez Stowarzyszenie z odpłatnych
świadczeń
W ramach działalności odpłatnej, Stowarzyszenie wykonywało zlecenia:
- Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie organizacji
zadań transportu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników wyjazdów studyjnych dla
studentów I stopnia w ramach realizacji projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH kierunki zamawiane o łącznej wartości 143.546,40 zł;
- Gminy Zielonki w zakresie: usługi przewozu zespołu wokalno-instrumentalnego „Fermata” z
Zielonek do Wisły i z powrotem, w związku z realizacją zadania publicznego wspieranego z
budżetu Gminy Zielonki pt. „Niech kolęduje z nami cały świat” polegającego na
reprezentowaniu Gminy Zielonki w koncercie kolęd i pastorałek organizowanym przez
Wiślańskie Centrum Kultury w Wiśle dnia 29 grudnia 2011 r., o wartości 1.300 zł; usługi
organizacji i przeprowadzenia zajęć integracyjnych dla klas pierwszych szkół z terenu gminy
Zielonki, o wartości 5.200 zł; usługi wytworzenia lalek „Pucheroka” i „Heroda” jako maskotek
promocyjnych gminy Zielonki, o wartości 11.000 zł.

8. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Deutsche Bank PBC w Krakowie – oddział w Zielonkach: kwota 20.276,18 zł na rachunkach
bankowych, plus kwota 86.275,75 zł jako część niewydatkowanych środków, które zostały
ulokowane na lokatach bankowych.

II. ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
Stowarzyszenie od 27 stycznia 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego (OPP) w
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Krakowie pod numerem 0000048345.
Jako organizacja pożytku publicznego siódmy już rok staraliśmy się pozyskiwać fundusze w
ramach odpisu podatkowego 1%, w wyniku czego na realizację zaplanowanych działań
statutowych przeznaczyliśmy otrzymaną od naszych darczyńców sumę 15.237,70 zł.
Wśród najważniejszych zadań finansowanych w 2011 roku ze zgromadzonych funduszy 1%
można wymienić:
a) wsparcie edukacji w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Zielonki, którym
przekazaliśmy łącznie sumę 3.322,33 zł, w tym: Zespół Szkół w Korzkwi otrzymał
87,30 zł, Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej 575,73 zł, Przedszkole Samorządowe w
Zielonkach 430,65 zł, Zespół Szkół w Zielonkach 1.816 zł, Zespół Szkół w Bibicach
155,16 zł, Szkoła Podstawowa w Owczarach 257,49 zł.
Było to możliwe dzięki podjętej współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy
Zielonki, z którymi zawarliśmy odrębne porozumienia podejmujące wspólną organizację
na ich rzecz akcji pozyskania środków z odpisu podatkowego 1%, dzięki której
zgromadziliśmy powyższe kwoty. O sposobie wydatkowania zgromadzonych środków
decydowała samodzielnie każda jednostka;
b) projekt edukacyjny pn. „Klub Pedagoga”
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c) młodzieżowy projekt edukacyjny pn. „Niech kolęduje z nami cały świat”
Pozostałe darowizny pieniężne, jakie stowarzyszenie pozyskało w 2011 roku, zostały przez
zarząd zadysponowane na cele statutowej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia.
W roku 2012 środki z odpisu podatkowego 1% planujemy wydatkować na udział
własny w następujących projektach edukacyjnych:
na realizację edukacyjnego projektu ekologicznego pn. „AZBEST is NOT the BEST”, na
który w ramach konkursu dotacyjnego na realizację zadań nieinwestycyjnych z zakresu
edukacji ekologicznej pozyskaliśmy dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 6.560 zł;
na realizację edukacyjnego projektu ekologicznego pn. „Błękitne złoto” w ramach
konkursu grantowego „Po Stronie Natury” organizowanego przez Fundację Nasza
Ziemia;
na realizację edukacyjnego projektu ekologicznego pn. „Świadomy Nauczyciel =
Świadomy Uczeń = Świadome Społeczeństwo”, na który w ramach konkursu
dotacyjnego na realizację zadań nieinwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej
pozyskaliśmy dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie w wysokości 18.400 zł;
na realizację ekologicznego projektu edukacyjnego dla młodzieży pn. ”Wieś też wie, co
ze śmieciami robi się!” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich w 2012 roku;
na realizację projektu edukacyjnego pn. „Jesteś drogowskazem” w ramach konkursu
ofert Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom w 2012 roku;
na realizację projektu pn. „Żyjmy z pasją” w ramach programu dotacyjnego „Wspierania
rozwoju aktywności własnej dziecka, wychowania w partnerstwie, wzajemnego
szacunku i akceptacji” Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2012 roku;
Planujemy również kontynuację współpracy ze szkołami, przedszkolami, organizacjami
społecznymi oraz grupami nieformalnymi z terenu gminy Zielonki i Krakowa, podejmując na
rzecz wspólnych inicjatyw, organizację kolejnej akcji pozyskania środków z odpisu
podatkowego 1% za rok 2011.
Nasze projekty z założenia skierowane są na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży
pochodzących z terenów wiejskich. Od wpłat naszych darczyńców zależy, ile osób
będziemy mogli objąć pomocą w kolejnym roku szkolnym i ilu dzieciom będziemy
mogli zaoferować coś ponad codziennymi zajęciami w szkole.

III. WOLONTARIAT
Stowarzyszenie, stale współpracowało w 2011 r. średnio z 8 wolontariuszami.
Wykonywali oni zróżnicowane prace – od drobnych prac administracyjnych do aktywnego
udziału w realizowanych przez stowarzyszenie projektach.
Zarządzanie Stowarzyszeniem odbywa się również w oparciu o wolontariat (wszyscy
członkowie zarządu i komisji rewizyjnej pracują na rzecz stowarzyszenia nieodpłatnie).
Wolontariuszami byli głównie studenci oraz wysoko kwalifikowani pracownicy zatrudnieni u
innych pracodawców, a pomagający Stowarzyszeniu w swoim wolnym czasie oraz
współrealizujący nasze projekty. Należą do nich urzędnicy, graficy komputerowi, informatycy,
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PR-owcy, pracownicy socjalni, osoby prowadzące projekty wolontariackie w miejscu swojego
zatrudnienia.
Poza pracami specjalistycznymi zlecanymi umowami w ramach prowadzonych projektów,
wszystkie działania Stowarzyszenia realizowane są przez wolontariuszy. Ochotnicy
uczestniczą na każdym etapie realizowanych projektów.
Projekty prowadzone w ramach edukacji dzieci i dorosłych, koordynowane są przez
wolontariuszy.
Wolontariusze pracowali dla Stowarzyszenia w sposób dorywczy, lecz systematycznie.
Stało się zasadą, że członkowie Stowarzyszenia działają na rzecz mieszkańców gminy
Zielonki. Do tej pory Stowarzyszenie nie realizowało projektów, które z założenia skierowane
byłyby wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia. Swoje projekty staramy się kierować
przede wszystkim do młodzieży z naszej gminy lub powiatu krakowskiego.

IV. REALIZOWANE PROJEKTY
1. Projekt promocyjny „Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych
Korony Północnego Krakowa poprzez wytworzenie lalek, druk folderu oraz
warsztaty dla uczniów”.
W dniu 3 marca 2011 r. zawarliśmy umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na
dofinansowanie projektu pt. „Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych Korony
Północnego Krakowa (KPK) poprzez wytworzenie lalek, druk folderu oraz warsztaty dla
uczniów” w ramach Osi 4 Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Zakładana kwota
dofinansowania to 24.973,20 zł.
Celem projektu jest zachowanie zasobów kulturalnych i promocja atrakcyjnych zwyczajów
ludowych – pucheroków i herodów, poprzez wytworzenie drewnianych lalek w strojach
zwyczajowych - jak również wykreowanie i rozpowszechnienie atrakcyjnej oferty turystycznej,
poprzez rozpropagowanie unikatowych zwyczajów lokalnych za pomocą lalek, jak również
folderu, które to produkty promocyjne rozpowszechnione zostaną, m.in. do najważniejszych
muzeów etnograficznych w kraju, jak i przedstawicieli wybranych mediów. Działaniom
towarzyszyć będzie popularyzacja zwyczaju wśród dzieci i młodzieży poprzez
przeprowadzenie warsztatów pod kierownictwem merytorycznym regionalisty i plastyka.
Podczas tych zajęć młodemu pokoleniu zostanie zaprezentowany zwyczaj, dzieci
własnoręcznie wykonają element stroju zwyczajowego i nauczą się tradycyjnej oracji.
Warsztaty wpłyną na rozwój oferty społeczno-kulturalnej skierowanej do dzieci i młodzieży.
Ich realizacja planowana jest na styczeń – marzec 2012 roku. Działanie będzie miało
niezaprzeczalny wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego terenów KPK, jak również na
atrakcyjność turystyczną terenu. Działanie służy promowaniu obszarów wiejskich, umożliwi
rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wpłynie
na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

2. Projekt informacyjny „Drogowe Oznakowanie Atrakcji Turystycznych Gminy
Zielonki”.
Historia i założenia
W ramach prowadzonego w połowie 2010 roku naboru wniosków o przyznanie pomocy do
Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Działanie 413
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- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, przygotowaliśmy wniosek o
dofinansowanie projektu pt. „Drogowe Oznakowanie Atrakcji Turystycznych Gminy Zielonki”.
Przedmiotem projektu jest wykonanie drogowego oznakowania atrakcji turystycznych Gminy
Zielonki wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt
wpłynie na ukierunkowanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby
turystyczne zidentyfikowane na terenie gminy poprzez system informacji wizualnej. System
będzie stworzony poprzez wykonanie i umiejscowienie drogowych kierunkowych znaków
turystycznych, wskazujących dojazd do atrakcji turystycznych.
Dokonaliśmy typowania obiektów znajdujących się na turystycznych szlakach regionalnych i
lokalnych, spełniających kryteria naboru wniosków do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, do których prowadziło będzie oznakowanie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zamek w Korzkwi wraz z zespołem folwarcznym i parkiem
Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Korzkwi
Kościół parafialny p.w. Narodzenia NP Marii w Zielonkach wraz z otoczeniem
Zespół dworski w Owczarach
Lamus i brama wjazdowa w zespole dworsko - parkowym w Garlicy Murowanej
Fort Pancerny 47 “Łysa Góra” w Węgrzcach
Fort Pancerny 47a “Węgrzce” w Węgrzcach
Fort Pancerny 45 “Marszowiec” w Zielonkach
Kapliczka słupowa w Batowicach

Cele projektu
Naszym głównym celem jest ułatwienie turystom identyfikacji atrakcji turystycznych oraz
poprawienie atrakcyjnosci gminy dla turystów zmotoryzowanych i poruszających się
rowerem.
Realizacja jednolitego kierunkowego oznakowania drogowego przyczyni sie do zwiększenia
atrakcyjności i wizerunku gminy pod względem turystycznym. W długofalowym horyzoncie
pozytywne rezultaty projektu odczują także mieszkańcy oraz przedsiębiorcy działający na
terenie gminy i w jej okolicach.
Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców poprzez rozwój
przedsiębiorczości turystycznej i okołoturystycznej.
Jednolite kierunkowe oznakowanie drogowe dojazdu do atrakcji turystycznych przybliży
wiedzę o potencjale turystycznym gminy.
W rezultacie podjętych działań
W ramach ogłoszonego konkursu, wniosek został złożony do Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Uzyskał czwarte miejsce wśród 24 złożonych
wniosków o dofinansowanie, otrzymując wstępną deklarację przyznania środków w
wysokości 25.000 zł. Z kolei wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego celem jego weryfikacji formalnej.
Obecnie
W ramach procedury weryfikacji wniosku prowadzonej przez Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, jak dotąd (koniec grudnia 2011), pomimo ustnych potwierdzeń
przyjęcia wniosku do realizacji, nadal oczekujemy na zaproszenie do zawarcia umowy.
Jeżeli zawarcie umowy przyznania dotacji nastąpi w 2012 roku, to projekt zostanie
zakończony w roku 2013.
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3. Projekt edukacyjny „Klub Pedagoga”.
Klub Pedagoga to nieformalny podmiot działający poprzez cykliczne spotkania
pedagogów, wychowawców i nauczycieli szkół w formie klubowej. Spotkania Klubu odbywają
się w Forum Aktywności Lokalnej w Zielonkach. Mają charakter szkoleniowy i pozwalają na
aktualizowanie wiedzy na temat sposobów realizowania zadań leżących w kompetencjach
pedagogów. Do współpracy z Klubem zapraszani są przedstawiciele instytucji, z którymi
szkoły i placówki oświatowe współpracują. Klub Pedagoga to też "grupa wsparcia", która
umożliwia dzielenie się osobistymi trudnościami wynikającymi z działań podejmowanych w
ramach czynności zawodowych. Spotkania są cennym źródłem pomysłów i informacji
wzbogacających warsztat pracy. Kameralna atmosfera sprzyja wyrażaniu własnych
wątpliwości, refleksji i opinii. Tematy spotkań ustalane są na bieżąco zgodnie z potrzebami
członków Klubu. Przedmiotem wyjazdowego spotkania organizowanego w ramach Projektu
był "System wspomagania wychowania wg teorii profilaktyki zintegrowanej".
Projekt umożliwiał podniesienie umiejętności wspierania rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej poprzez zintensyfikowanie pracy
pedagogów szkolnych i kuratorów. Umożliwił nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia
sobie z sytuacjami stresowymi wynikającymi z zaistniałych problemów wychowawczych. W
projekcie wzięło udział 29 osób z gminy Zielonki i gminy Wielka-Wieś, w tym: 3 kuratorów
sądowych, 15 pedagogów, 3 wychowawców świetlic, 4 nauczycieli, 6 pracowników GOPS i 1
pracownik samorządu. W sumie przeprowadzonych zostało 21 godzin warsztatów i
wykładów.
Projekt uzyskał wsparcie samorządu Gminy Zielonki w wysokości 3.650 zł.

4. Młodzieżowy projekt edukacyjny „Niech kolęduje z nami cały świat”.
Współpracujący ze Stowarzyszeniem Zespół wokalno-instrumentalny „Fermata” działający
przy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, zaprezentował przygotowany
repertuar kolędowy w ramach „Wieczoru Kolęd” organizowanego przez Wiślańskie Centrum
Kultury. Koncert odbył się w kościele Ap. Piotra i Pawła w Wiśle. Podczas koncertu oprócz
zespołu „Fermata” wystąpili także: Dziecięcy Zespół Wokalno-Muzyczny "Karolinka" z Gliwic,
"Any" z Przezchlebia oraz Grupa Śpiewacza "Grónie". Członkowie zespołu mieli okazję
wystąpić poza granicami gminy Zielonki i przyczynili się dzięki temu do jej promocji na terenie
Wisły oraz do nawiązania współpracy z Wiślańskim Centrum Kultury. Ponadto uczestnicy
projektu mogli wysłuchać i poznać zespoły muzyczne z okolic Wisły oraz z Gliwic.
Szczególnym elementem wyjazdu, zwłaszcza dla najmłodszych wokalistów był integracyjny
kulig. Ważne, aby zachęcić dzieci i młodzież do działalności w zespole przez integrację i
wspólnie spędzony czas nie tylko na próbach, ale także podczas wspólnej zabawy. Na
realizację zadania pozyskano uzyskaliśmy wsparcie samorządu Gminy Zielonki w wysokości
2.000 zł oraz z Wiślańskiego Centrum Kultury 1.300 zł. Projekt koordynowany był przez
wolontariuszkę Annę Roj.

V. EDUKACJA MŁODZIEŻY
Organizatorami i realizatorami wszystkich zorganizowanych przez Stowarzyszenie działań
jest młodzież - głównie studenci i młodzi absolwenci krakowskich uczelni - mieszkańcy gminy
Zielonki i nasi sympatycy.
Aktywnie uczestnicząc w realizacji omówionych wyżej projektów, mają okazję do zbierania
kolejnych doświadczeń, uczenia się pisania i realizacji projektów, współpracy z instytucjami,
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uczenia się kompromisów, zarządzania organizacją. Jest to doświadczenie, które już owocuje
w ich codziennej pracy zawodowej, co sami z ochotą podkreślają.
Oprócz udziału w kreowaniu i realizacji projektów wymienionych wyżej, młodzież,
poprzez członka zarządu Jacka Pietrzyka, kontynuowaliśmy współpracę z Kołem
Naukowym „Ekospirit” działającym przy Katedrze Ekologii Terenów Przemysłowych
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zrzeszającym w swych szeregach studentów
specjalności Zagospodarowanie Surowców Wtórnych i Odpadowych.
Korzystając z potencjału naukowego uczelni oraz zaangażowania studentów, na bazie
zdobytych doświadczeń przy ekologicznych projektach edukacyjnych pt. „Dobre Rady na
Plastikowe Odpady” oraz „Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodnościekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy Zielonki”, za pośrednictwem
doświadczonej już grupy wolontariuszy poczyniliśmy starania o pozyskanie środków i
zorganizowanie w 2011 roku kolejnego projektu ekologicznego dla młodzieży gminy Zielonki.
Zamierzenia się powiodły i rozpoczęliśmy realizację projektu pn. Azbest is Not the Best”, na
którego realizację pozyskaliśmy 16.400 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie, a który w głównej mierze wykonywany będzie w 2012 roku.
Projekt inicjuje działania edukacyjne pogłębiające świadomość ekologiczną młodzieży, a
poprzez nią umożliwiał dotarcie do każdego gminnego gospodarstwa domowego.
1.

2. Wizyty studyjne studentów Akademii Górniczo-Hutniczej.
W maju 2011 wraz z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie organizowaliśmy zajęcia terenowe dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska.
W ciągu trzech tygodni 180 osób odwiedziło zakłady przemysłowe na terenie całej Polski.
Szlaki obrane przez opiekunów naukowych wiodły m.in. w okolice zagłębia siarkowego w
okolicach Tarnobrzega, gdzie studenci obserwowali efekty rekultywacji wyrobisk po
odkrywkowej eksploatacji siarki. W kopalni Osiek mogli zapoznać się otworową metodą
pozyskania siarki wraz z procesem jej przetwórstwa. Poznając praktyczne elementy wiedzy o
środowisku uczestnicy projektu odwiedzili także zakład demontażu pojazdów, gdzie mieli
okazję zapoznać się z procedurą postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji.
Zwiedzanie kilkusethektarowego obszaru zakładów azotowych w Tarnowie – Mościcach
uświadomiło studentom jak ważną rolę w działalności tego typu obiektów odgrywają jednostki
ratownictwa chemicznego, w której także mieli okazję złożyć wizytę. Szlak kolejnej z grup
przebiegał wzdłuż Wisły, aż do Gdańska. Po drodze studenci odwiedzali światowej klasy
producentów instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych. Wizyta w południowo zachodniej
części Polski to m.in. w firmie produkującej materiały wybuchowe, głównie dla potrzeb
górnictwa. W wolnych chwilach nie zabrakło czasu na przygotowane przez organizatorów
wizyty w muzeach i zamkach napawających refleksją nad dziełami natury z muzeum
skamieniałości i sztuką obecną w zamku w Baranowie Sandomierskim.
Od 2008 roku studenci Inżynierii Środowiska aktywnie wspierają nasze działania w zakresie
edukacji ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy
Zielonki. Liczymy, że wzbogaceni w praktyczną wiedzę o korzystaniu ze środowiska
przyczynią się do pozytywnych zmian w swoim otoczeniu.
Członkowie zarządu (w głównej mierze Jacek Pietrzyk) brali udział w projekcie
szkoleniowym pn. „Profesjonalne zarządzanie finansami a wiarygodny wizerunek
NGO”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Szkolenie organizowane było przez Fundację dla Polski będącą jednocześnie liderem
projektu oraz przez Polsko – Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Sp.
z o.o. występującym jako partner projektu. Uczestnicy szkolenia wzięli udział w 12 dniach
szkoleniowych w okresie marzec – listopad 2011. Szkolenia obejmowały:
3.
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Cykl trzech szkoleń z zakresu finansów:
- „Rozmówki z księgową - księgowość dla zarządzających finansami”
- „Opracowywanie budżetów i planów finansowych w NGO”
- „Zarządzanie finansami jako element budowania wizerunku wiarygodnej organizacji”
b) Szkolenie „Opracowywanie akcji fundraisingowych w aspekcie PR”
c) Indywidualne doradztwo w zakresie finansów, księgowości i PR
d) Seminarium „Zarządzanie finansami wyzwaniem dla NGO”.
Ostatnim z elementów projektu była wizyta studyjna dwóch członków zarządu w Fundacji
Zachęta z Górowa Iławeckiego. Podczas wizyty wymieniono się doświadczeniami z zakresu
prowadzonych projektów oraz wyznaczono kierunki możliwych wspólnych działań.
a)

4.

W ramach naszej działalności umożliwiamy podnoszenie kwalifikacji współpracującym z
nami wolontariuszom. W kwietniu 2011 r. Anna Roj uczestniczyła w szkoleniu
pn. "Rozwój obszarów wiejskich - jak zdobyć dotację z EFS w ramach 'małych
grantów POKL" organizowanym przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
oddział w Luborzycy.

5.

Przy współpracy z Pełnomocnikiem Wójta Gminy Zielonki ds. Profilaktyki i
Przeciwdziałania Uzależnieniom zorganizowaliśmy w Centrum Integracji Społecznej w
Zielonkach konferencję pn. „Wartości w wychowaniu, przekazywane poprzez grę
„CUDER”, na którą zaprosiliśmy wybitnych pedagogów praktyków, filozofa, profilaktyków
i rodziców. Konferencja stanowiła wstęp do projektu wspomagania wychowania
pn. „Cuder, czyli gra profilaktyczno – wychowawcza”, przeznaczonego dla klas trzecich
gimnazjum. Wystąpienia ekspertów pozwalały usystematyzować filozoficzne fundamenty
pod treści zawarte w grze. W konferencji wystąpili: ksiądz prof. Aleksander Posadzki, dr
Jolanta Kraśniewska, dr Krzysztof Kraśniewski, dr Szymon Grzelak, mgr Anna Skręt oraz
przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki Tomasz Gubała.

6.

W ramach współpracy z Zespołem Szkół Łączności w Krakowie, w stowarzyszeniu
odbywał miesięczną praktykę zawodową uczeń tej szkoły, technik informatyk Krzysztof
Gubała.

Podejmowane przez Stowarzyszenie działania edukacyjne skierowane głównie do młodzieży
w pełni wpisują się w zakres działalności profilaktycznej, która została uznana przez
znowelizowaną w styczniu 2010 roku ustawę działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za obszar działania uprawniający nowe organizacje do ubiegania się o wpis do
grona organizacji pożytku publicznego.

VI. PUBLIC RELATIONS
1. Siatkówka plażowa. Ze Stowarzyszeniem skontaktował się Pan Maciej Mawlichanów,
mieszkaniec Gminy Zielonki, zawodnik IV ligowego klubu piłki siatkowej „Janina - Libiąż”.
Zwrócił się on z prośbą o sfinansowanie zakupu strojów sportowych. Stowarzyszenie
pokryło koszty zakupu 4 kompletów strojów w zamian za promocję znaku graficznego
Stowarzyszenia.

2. Kontynuowaliśmy bieżącą prezentację działań stowarzyszenia na stale aktualizowanej,
nowej stronie internetowej stowarzyszenia www.srgz.zielonki.pl lub http://srgz.zielonki.pl.
To założone w 2004 roku narzędzie komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi
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działalnością stowarzyszenia stanowi także uzupełniające narzędzie wymiany informacji z
uczestnikami naszych projektów.
3. Nadal „żyje” i dobrze się ma strona internetowa przeprowadzonej przez stowarzyszenie w
roku 2008 kampanii społecznej „Trzeźwa Małopolska No Promil No Problem”
www.bezpromilowo.pl .
4. Regularnie aktualizujemy informacje o Stowarzyszeniu w dostępnych darmowych i
niektórych odpłatnych portalach internetowych promujących działalność organizacji
pożytku publicznego.
5. Informacja o Stowarzyszeniu jest zarejestrowana w ogólnopolskiej, Internetowej bazie
organizacji
pozarządowych
prowadzonej
przez
Stowarzyszenie
Klon/Jawor
www.klon.org.pl (http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=93472&p=daneOgolne), w bazie
organizacji pożytku publicznego prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej http://bopp.pozytek.gov.pl oraz w bazie serwisu internetowego
„jedenprocent.pl” www.zielonki.jedenprocent.pl .
6. Stowarzyszenie kontynuowało również formy współpracy z darczyńcami indywidualnymi.
7. Dodatkowo, jako organizacja pożytku publicznego, promując naszą działalność, już
siódmy rok pozyskiwaliśmy fundusze w ramach odpisu podatkowego 1%, w wyniku czego
na realizację naszych projektów młodzieżowych otrzymaliśmy od naszych darczyńców
sumę 15 237,70 zł.
8. Stowarzyszenie od początku swojej działalności prowadzi działania, polegające na
pozyskiwaniu środków na działalność statutową organizacji, które otrzymujemy głównie
poprzez pisanie wniosków i realizację projektów grantowych, a także z otrzymywanych
darowizn (usług, finansowych) od firm oraz osób prywatnych.

VII. WSPÓŁPRACA
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa (SKPK)
W ramach formalnego partnerstwa społecznego kontynuowaliśmy współpracę ze
Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa w ramach realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa,
która jest realizowana poprzez ogólnopolski program „Leader+”. Zarząd, Pan Arnold
Kuźniarski, po zakończeniu I kadencji i wyborze na następną, kontynuował pracę w tym
stowarzyszeniu jako Wiceprzewodniczący Rady tego stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia
dokonywała oceny wniosków grantowych, jakie wpływały na kolejne konkursy ogłaszane w
związku z realizacją ww. Strategii.
W ramach projektu pn. „Kreowanie Marki Lokalnej w Koronie Północnego Krakowa”, w lipcu
2011 r. odbyła się objazdowa wizyta po terenie siedmiu gmin SKPK. Celem wizyty było
zapoznanie się z miejscami wybranymi przez zespoły robocze i selekcja tych, które zostaną
ujęte w grze edukacyjnej. W rolę pilotów wcielili się przedstawiciele zespołów zadaniowych,
którzy szczegółowo prezentowali uprzednio zgromadzone informacje o swoich gminach.
Dzięki uprzejmości organizatorów, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki,
mogli uczestniczyć w części tego projektu.
Urząd Gminy Zielonki
Zostaliśmy zaproszeni przez Urząd Gminy Zielonki do współpracy przy przeprowadzeniu
badania zagrożenia narkotykami oraz postaw młodzieży wobec alkoholu na terenie gminy
Zielonki.
__________________________________________________________________________________________________
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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Współpracowaliśmy także z organami gmin w zakresie tworzenia klimatu sprzyjającego
uczestnictwu mieszkańców w budowie infrastruktury gminy, poprzez uczestnictwo w
zebraniach mieszkańców, spotkaniach z projektantami, przygotowaniu wniosków
finansowych, etc.
Lista instytucji, z którymi Stowarzyszenie podejmowało w 2011 roku najczęstszą współpracę
merytoryczną.
1. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
2. Pełnomocnik Wójta Gminy Zielonki ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
3. Podmioty prawne i osoby prywatne – współrealizatorzy projektów tacy jak:
Stowarzyszenie „Korona Północnego Krakowa”, „Stowarzyszenie Promujące Młodych
Artystów” z siedzibą w Zielonkach, Małopolskie Stowarzyszenie „Probacja”,
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Solny Gwarek” z Wieliczki,
4. Urząd Gminy Zielonki
5. Stowarzyszeniem Wspomagania Rodziny i Rozwoju Wsi Zachariasz
6. Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Łączności w Krakowie
7. Samorządowe Szkoły i Przedszkola z terenu gminy Zielonki
8. Ośrodek Profilaktyki Problemowej „Archezja” w Ojcowie
9. Firmy prywatne – sponsorzy

VIII. INNE DZIAŁANIA
1.

W związku z upływającą z końcem 2011 roku bieżącą kadencją ławników sądów
powszechnych, korzystając w ustawowego uprawnienia, stowarzyszenie przychylając się
do prośby Pani Marii Fiemy zgłosiło Jej kandydaturę na ławnika kadencji 2012 - 2015.

2.

Stowarzyszenie, poprzez swojego członka Jacka Pietrzyka, kontynuowało współpracę z
Kołem Naukowym „Ekospirit” działającym przy Katedrze Ekologii Terenów
Przemysłowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zrzeszającym studentów
specjalności Zagospodarowanie Surowców Wtórnych i Odpadowych, a także z Grupą
Naukową Pro Futuro Fundacji dla Akademii Górniczo - Hutniczej. Korzystając z
potencjału naukowego uczelni i zaangażowania studentów, czynimy przygotowania do
uruchomienia w 2012 roku trzech kolejnych młodzieżowych projektów ekologicznych
pn. „Błękitne złoto”, „AZBEST is NOT the BEST” i „Świadomy Nauczyciel = Świadomy
Uczeń = Świadome Społeczeństwo” – które mają na celu zwrócenie uwagi na racjonalne
gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi.

3.

Braliśmy udział w akcjach ekologicznych typu: sprzątanie świata, zbiórka zużytych opon,
zbiórka baterii.

4.

Wspomagaliśmy lokalne grupy mieszkańców w projektowaniu wniosków grantowych.

5.

W ramach kontynuacji współpracy ze „Stowarzyszeniem Promującym Młodych Artystów”
z siedzibą w Zielonkach, w dniu 9 stycznia 2011 r. zorganizowaliśmy koncert kolęd
„GLORIA IN EXCELSIS DEO czyli BOŻE NARODZENIE W NAJPIĘKNIEJSZYCH
KOLĘDACH” w: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w
Zielonkach. Wykonawcami byli: Liu Qianran (Chiny) - sopran i Bogumiła GizbertStudnicka – akompaniament.

6.

Wzięliśmy udział w ogólnopolskim badaniu organizacji pozarządowych pn. „Kondycja
sektora organizacji pozarządowych w Polsce w 2010” organizowanym przez
Stowarzyszenie Klon / Jawor.
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7.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Wzięliśmy udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” prowadzonej na terenie
gminy Zielonki, której koordynatorem na terenie gminy Zielonki był Pan Tomasz Gubała.

Zielonki, 27 marca 2012 r.
-----------------------------------------(miejsce i data sporządzenia)
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