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➢ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 

➢ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 

➢ W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 

I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji POLSKA FUNDACJA SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

POLSKA 
Województwo: 

ZACHODNIOPOMORSKIE 
Powiat: 

SZCZECIN 

Gmina: 

SZCZECIN 
Ulica: 

SOWIŃSKIEGO 
Nr domu: 

72D 

Nr lokalu: 

8 
Miejscowość: 

SZCZECIN 
Kod pocztowy: 

70-236 

Nr telefonu: 

91 350 82 62 
e-mail: 

BIURO@PFSP.PL 
Nr faksu: 

BRAK 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: ----- 

3. REGON: 
320697690 4. Data wpisu 

w KRS: 
01.07.2009 

5. Nr KRS: 
0000332292 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

Maciej Patynowski 
Andrzej Ulhurski 
Damian Nadolski 

Prezes Zarządu 
Wiceprezes Zarządu 
Sekretarz Zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Celem Fundacji jest inicjowanie, tworzenie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój i popularyzację 
przedsiębiorczości oraz aktywizację społeczności lokalnych, w szczególności:  
1) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości i rozwój gospodarczy; 
2) inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji 
publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami; 
3) wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego społeczeństwa; 
4) inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu 
obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych; 
5) prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji 
pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego;  
6) inicjowanie i nawiązywanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;  
7) prowadzenie i wspieranie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i 
upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych; 
8) promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy;  
9) prowadzenie działań na rzecz wspierania rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej, włączenia społecznego i 
walki z ubóstwem, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
10) wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; 
11) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
12) prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, w tym w zakresie edukacji nieformalnej i pozaformalnej, 
uczenia się przez całe życie (lifelong learning); 
13) prowadzenie, wspieranie i upowszechnianie działań proinnowacyjnych i ICT; 

za rok 2021 

 



14) działanie na rzecz społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony środowiska i 
ochrony przyrody; 
15) wspieranie, inspirowanie i podejmowanie działań mających wpływ na rozwój kraju i jego poszczególnych 
regionów; 
16) wspieranie, inicjowanie i upowszechnianie przedsięwzięć w obszarze sportu, aktywności fizycznej, rekreacji, 
turystyki, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży a także promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i zdrowego 
trybu życia; 
17) wspieranie, inicjowanie i upowszechnianie przedsięwzięć w obszarze kultury, sztuki, mediów, dizajnu; 
18) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, obronności, ratownictwa i ochrony ludności; 
19) prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji (m.in. intelektualnej, kulturalnej, psychicznej i 
fizycznej, społecznej, obywatelskiej) osób w wieku emerytalnym, osób starszych i osób niepełnosprawnych oraz na 
rzecz rodziny; 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  
1) tworzenie i udział w programach ukierunkowanych na rozwój gospodarczy kraju i regionu, w szczególności 
wspieranie przedsiębiorczości; 
2) udział w organizacjach i przedsięwzięciach, których działalność służy realizacji celów statutowych; 
3) stymulowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych; 
4) organizowanie spotkań, konferencji naukowych, odczytów, prelekcji, szkoleń 
i innych zajęć edukacyjnych;  
5) organizowanie akcji promocji przedsiębiorczości; 
6) prowadzanie działalności promocyjnej, informacyjnej oraz doradczej w zakresie wspierania pozyskiwania, 
korzystania i ewaluacji środków strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy przeznaczonych na rozwój 
dziedzin objętych celami Fundacji; 
7) przygotowywanie lub prowadzenie punktów informacyjno-promocyjnych, prowadzenie kampanii promocyjnych w 
dziedzinach objętych celami Fundacji; 
8) organizowanie i współpracę przy wymianie studentów; 
9) inne, prawem dozwolone 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

W  2021  roku Fundacja  otrzymała w sumie 5 dofinansowań ze  środków administracji państwowej, samorządowej 
oraz w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 na  łączną  kwotę 624 974,80 zł. Szczegółowe 
dane dotyczące  w/w  dofinansowań  znajdują  się  w  pkt.  VIII niniejszego sprawozdania.   
 
W okresie sprawozdawczym realizowane były następujące projekty: 
 
[1] PROFESJONALNE I ZAANGAŻOWANE RADY SENIORÓW 
 
Celem projektu „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” było wszechstronne wsparcie gminnych rad seniorów 
z regionu zachodniopomorskiego, tak aby jak najefektywniej mogły realizować swoją funkcję konsultacyjną, doradczą i 
inicjatywną w działaniach na rzecz środowiska osób starszych. 
 
Pierwszym z zaplanowanych działań merytorycznych była organizacja warsztatów tematycznych/rozwojowych dla rad 
seniorów (25 godzin wsparcia tj. 5 dni x 5 godz. dla każdej z rad). W porozumieniu z radami ustalona została 
następująca tematyka warsztatów: 
 
[1] "Desing thinking, skuteczna metoda generowania pomysłów na działania senioralne" (10 godzin na radę) 
[2] "Gramy do jednej bramki" - warsztaty efektywnej komunikacji i budowania zespołu (10 godzin) 
[3] "Jak nas widzą, tak nas piszą, czyli wizerunek i komunikacja w kontekście działań rady seniorów i organizacji 
senioralnych" - warsztaty medialne (5 godzin) 
 
Warsztaty odbywały się w miejscowościach, w których działają poszczególne rady seniorów (projekt "przyjechał" do 
nich). Tam gdzie było to możliwe, korzystaliśmy z nieodpłatnie udostępnionego zaplecza lokalowego lokalnego 
samorządu (sale szkoleniowe), co przełożyło się na istotne oszczędności w projekcie (ograniczenie kosztów z tytułu 
komercyjnego wynajmu sal). Na potrzeby zorganizowania poczęstunku korzystaliśmy z usług lokalnych dostawców 
(firmy cateringowe) lub sami kupowaliśmy drobny prowiant na zajęcia (ciasto, owoce itp.). Uczestnicy zajęć otrzymali 



od nas materiały piśmiennicze (notatniki oraz długopisy). Na potrzeby warsztatów zakupiliśmy także dwie tablice 
flipchart z kompletem akcesoriów i arkuszy papieru. 
 
  
W okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy 185 z 200 zaplanowanych godzin zajęć (92,%). Warsztaty planowo miały 
się rozpocząć w lutym, ale z uwagi na trwającą pandemię przystąpiliśmy do nich dopiero, gdy sytuacja w kraju 
ustabilizowała się. W tym miejscu warto podkreślić, że wirtualne formy spotkań nie były oczekiwane przez radnych 
seniorów. Ta grupa wiekowa szczególnie ceni sobie możliwość osobistego kontaktu dlatego zdecydowaliśmy się na 
w/w korektę harmonogramu działań.  
  
Dzięki warsztatom dot. desing thinking radni seniorzy poznali jedną z najbardziej uznanych na świecie metod 
twórczego generowania pomysłów i rozwiązywania problemów biznesowych, czy społecznych. Podczas warsztatów 
zapoznaliśmy ich z podstawami metody desing thinking oraz wspólnie, metodą pracy grupowej, wypracowaliśmy 
pomysły na nowatorskie projekty na rzecz lokalnej społeczności osób starszych. Warsztaty dostarczyły seniorom 
mnóstwa inspiracji i pozwoliły zwiększyć potencjał rady w zakresie twórczego rozwiązywania problemów lokalnych. 
Warsztaty design thinking odbyły się w następujących terminach: 
 
- 15-16 czerwca 2021 (Dębno, 9 os.) 
- 28-29 czerwca 2021 (Goleniów, 14 os.) 
- 28-29 czerwca 2021 (Maszewo, 9 os.) 
- 5-6 lipca 2021 (Świdwin, 17 os.) 
- 7-8 lipca 2021 (Sławno, 8 os.) 
- 12-13 lipca 2021 (Wałcz, 7 os.) 
- 30-31 sierpnia 2021 (Karlino, 12 os.) 
- 30-31 sierpnia 2021 (Kołobrzeg, 9 os.) 
 
Zajęcia poprowadziła dr Monika Klein - doktor nauk ekonomicznych, absolwentka studiów podyplomowych 
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu z zarządzania projektami, trenerka z wieloletnim doświadczeniem, pracownik 
naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Prezes stowarzyszenia Media Dizajn (promuje i rozwija 
innowacyjne pomysły w dziedzinie kultury i kreatywności). Dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury, jednostki 
której misją jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych, inicjatyw 
społecznych działających w sferze kultury na terenie miasta Szczecina. 
 
Dzięki warsztatom "Gramy do jednej bramki" radni seniorzy dowiedzieli się m.in.: jak sprawić, by grupa ludzi o 
zupełnie różnych osobowościach czuła się zespołem; jak się asertywnie komunikować; jak skierować myślenie 
wszystkich osób na szukanie rozwiązań korzystnych dla całej organizacji; jak twórczo rozwiązywać problemy/konflikty 
w zespole. 
 
Warsztaty odbyły się w następujących terminach: 
- 12-13 lipca 2021 (Dębno, 7 os.) 
- 8-9 lipca 2021 (Karlino, 15 os.) 
- 8-9 lipca 2021 (Kołobrzeg, 10 os.) 
- 21-22 lipca 2021 (Świdwin, 13 os.) 
- 6-7 września 2021 (Maszewo, 10 os.) 
- 16-17 września 2021 (Wałcz, 5 os.) 
- 22-23 września 2021 (Sławno, 9 os.) 
 
Prowadzącym był Tomasz Grygorcewicz – dyplomowany trener biznesu, absolwent ekonomii i zarządzania zasobami 
ludzkimi, specjalizujący się w pracy warsztatowej i coachingowej z zespołami z różnych poziomów organizacji 
biznesowych i społecznych. 
 
Z kolei dzięki warsztatom medialnym rady seniorów podniosły świadomość na temat znaczenia wizerunki i 
komunikacji w kontekście działań rady seniorów i organizacji senioralnych. Zajęcia prowadzone przez Zbigniewa 
Pankiewicza - trenera biznesu, specjalistę ds. komunikacji (niegdyś dziennikarza, zastępcę dyrektora ds. 
programowych TVP Szczecin oraz wiceprezesa Radia Koszalin) odbyły się w terminach: 
 
- 13 lipca 2021 (Maszewo, 8 os.) 
- 14 lipca 2021 (Świdwin, 10 os.) 
- 15 lipca 2021 (Sławno, 7 os.) 
- 16 lipca 2021 (Kołobrzeg, 8 os.) 



- 16 lipca 2021 (Karlino, 10 os.) 
- 31 sierpnia 2021 (Dębno, 7 os.) 
 
- 09 października 2021 (Wałcz, 4 os.) 
 
W opisanych warsztatach udział wzięło w sumie 91 osób z czego 74 osoby to członkowie gminnych rad seniorów a 17 
osób to członkowie innych organizacji (głównie senioralnych), które aktywnie współpracują z radami seniorów (ich 
udział także przewidzieliśmy przygotowując koncepcję projektu; osoby te być może z czasem zasilą szeregi rad 
seniorów dzięki czemu utrzymana będzie swoista "pamięć instytucjonalna" w kontekście zdobytej wiedzy i 
umiejętności). 
 
Drugim z zaplanowanych i realizowanych w okresie sprawozdawczym działaniem merytorycznym były prace nad 
stworzeniem trzech lokalnych polityk senioralnych dla trzech wybranych zachodniopomorskich gmin. 
 
Spośród ośmiu uczestniczących w naszym projekcie rad seniorów, pięć wyraziło chęć włączenia się w rzeczone 
działanie. Niestety do współpracy mogliśmy zaprosić tylko trzy rady. Decyzję podjęliśmy na podstawie aplikacji 
zgłoszeniowych oraz rozmów z radami/samorządami, kierując się takimi przesłankami jak: 
- dotychczasowa aktywność (skuteczność) rady seniorów (potwierdzona wdrożonymi działaniami/inicjatywami), 
- otwartość ze strony władz gminnych (potwierdzona stosowną deklaracją burmistrza/wójta włączenia zasobów 
urzędu w proces tworzenia lokalnej polityki senioralnej), 
- współpraca danego samorządu z organizacjami pozarządowymi (np. w zakresie wspólnych nowatorskich 
przedsięwzięć). 
 
 Do współpracy zaprosiliśmy: 
- Dębnowską Radę Seniorów + Gminę Dębno (gmina wiejsko-miejska) 
- Miejską Radę Seniorów w Wałczu + Miasto Wałcz (gmina miejska) 
- Radę Seniorów Miasta Sławno + Miasto Sławno (gmina miejska) 
 
Realizowany proces przebiegał zgodnie z planem i miał trzy zasadnicze etapy: 
- Diagnoza 
- Programowanie 
- Wdrażanie 
 
 W każdej z gmin zawiązaliśmy zespół roboczy, w którego skład weszli przedstawiciele rady seniorów, lokalnego 
samorządu (urzędu) oraz zainteresowanych podmiotów (instytucji, organizacji itp.). Dzięki temu w prace 
zaangażowane było szerokie spektrum osób i środowisk, którym na sercu leży dobrostan społeczności osób starszych. 
Przy jednym stole zgromadziliśmy m.in. przedstawicieli instytucji kultury (np. biblioteki, domy kultury), instytucji 
pomocy społecznej, rynku pracy, służby zdrowia (szpitale), policji, instytucji i organizacji senioralnych (Domy Seniora, 
Kluby Seniora, stowarzyszenia senioralne itp.). W realizowane procesy partycypacyjne zaangażowaliśmy w sumie 31 
różnych podmiotów. 
 
W każdej z powyższych gmin odbyły się po dwa spotkania warsztatowe: 
- pierwsze poświęciliśmy na zaprezentowanie uczestnikom idei i sensowności podejmowanej interwencji (tworzenia 
lokalnej polityki senioralnej) oraz omówieniu wstępnej diagnozy sytuacji osób starszych w poszczególnych gminach 
(Dębno - 11 czerwca, 18 os., Sławno - 14 czerwca, 10 os., Wałcz - 16 czerwca, 10 os.) 
- drugie dotyczyło natomiast określenia miejsc gdzie skupia się aktywność osób starszych, a także przeprowadzenia 
oceny jakości i dostępności poszczególnych usług publicznych oraz przestrzeni publicznej (Dębno - 30 czerwca, 16 os., 
Sławno - 1 lipca, 15 os., Wałcz - 21 października, 9 os.). 
 
Równolegle do powyższego nawiązaliśmy kontakty robocze z osobami pracującymi w administracji lokalnej, 
instytucjach publicznych i mających w ramach pełnionych obowiązków kontakt z seniorami oraz opinię na temat ich 
potrzeb oraz poziomu i jakości ich zaspokajania. Gromadzone w ten sposób (w trybie ciągłym) dane przybliżyły nas do 
opracowania gruntownej diagnozy sytuacji seniorów. Przy wsparciu rad seniorów przeprowadziliśmy też wywiady i 
ankiety "w terenie" oraz on-line, szeroko włączając mieszkańców poszczególnych gmin w proces partycypacyjny. 
Pytaliśmy mieszkańców o to: 
- jakie są dobre strony życia seniorów w ich gminie? 
- co jest problem dla seniorów? 
- co może pozytywnie wpłynąć na poprawę sytuacji seniorów? 
 
Swoimi opiniami podzieliło się z nami ponad 340 osób. 



 
Projekt kontynuowany był w 2022 roku. 
 
Strona internetowa projektu: www.radnysenior.pl  
Projektowy fanpage: www.facebook.com/radyseniorow  
 
[2] POZYTYWNIE NAKRĘCONE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 
 
Celem projektu było systemowe wzmocnienie kompetencji Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) z województwa 
zachodniopomorskiego, poprzez stworzenie warunków dla trwałego i stabilnego ich rozwoju, dzięki objęciu 
wsparciem co najmniej 400 liderek i liderów skupionych wokół 40 KGW od lipca 2021 r. do grudnia 2022 r. 
 
Przyjęta w 2018 r. ustawa o KGW dała mieszkańcom obszarów wiejskich olbrzymi impuls do działania, jednak bez 
odpowiedniego wsparcia ze strony instytucji i organizacji społecznych o ugruntowanym doświadczeniu, sam zapał 
okazuje się niewystarczający, aby młode koła (których przez minione 3 lata powstało niemal 10 tys.) mogły poradzić 
sobie z problemami, jakie napotykają w codziennej działalności.  
 
Projekt odpowiadał na powszechny problem jakim jest systemowy brak przygotowania liderów i społeczników 
wiejskich do prowadzenia kół gospodyń wiejskich od strony formalno-prawnej i zarządzania nimi.  
 
Projekt był największym w Polsce przedsięwzięciem systemowego wsparcia KGW.  
 
Pierwszym merytorycznym działaniem w ramach projektu była realizacja ogólnopolskiego badania kół gospodyń 
wiejskich. 
 
Było to pierwsze tak duże badanie w kraju obejmujące koła założone po 2018 r. tj. po wejściu w życie ustawy o KGW. 
 
Badanie przeprowadziliśmy w okresie 25.07-31.08.2021 r. Pozwoliło ono na rozpoznanie rzeczywistych problemów, z 
jakimi borykają się KGW oraz ich potrzeb w zakresie wsparcia szkoleniowo-doradczego. W badaniach dążyliśmy 
szczególnie do uzyskania szczerych wypowiedzi przedstawicieli KGW o ich obecnej sytuacji. Aby to osiągnąć badania 
miały charakter dwuetapowy. 
 
W pierwszym etapie dążyliśmy do przedstawienia sposobów funkcjonowania tych organizacji oraz ich kluczowych 
cech i kluczowych barier w ich działalności w oparciu o dane ilościowe. Przeprowadzone zostały badania ilościowe za 
pomocą kwestionariusza ankiety. Następnie po zapoznaniu się z wynikami badania ankietowego - w drugim etapie 
badań - przygotowany został scenariusz do przeprowadzenia wywiadów indywidualnych oraz grupowych (fokus), 
dzięki któremu można było uzyskać dodatkowe, szczegółowe informacje o analizowanych zagadnieniach. Były to 
badania jakościowe przeprowadzone w ramach studiów przypadków. 
 
W toku realizacji badania zebraliśmy 338 ankiet (wobec 300 planowanych) oraz przeprowadziliśmy 10 wywiadów 
pogłębionych. Do KGW dotarliśmy dzięki nawiązanej współpracy z pełnomocnikami ds. KGW w powiatowych 
oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). 
 
Badania miały charakter ogólnopolski, w związku z tym przyjęliśmy proporcjonalny podział próby badawczej według 
liczebności KGW w poszczególnych województwach. Do określenia proporcji posłużyło zestawienie prezentujące stan 
liczbowy KGW zarejestrowanych w rejestrze ARiMR wg stanu na dzień 25.07.2021. 
 
Autorami badania są prof. Henryk Babis, dr Kamila Słupińska, dr Marcin Janowski, badacze z Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 
 
Wierzymy, że raport z badania stanie się praktycznym źródłem informacji i inspiracji zarówno dla członków KGW, jak i 
instytucji z nimi współpracujących tudzież planujących projekty podobne do naszego. Raport z badania wysłaliśmy do 
wszystkich kół które wzięły udział w badaniu, promowaliśmy go w social mediach oraz zamieściliśmy na stronie 
projektowej oraz naszej stronie domowej: 
 
https://www.pfsp.pl/ogolnopolskie-badanie-kol-gospodyn-wiejskich-raport/  
 
Zrealizowane ogólnopolskie badanie KGW pozwoliło nam precyzyjnie określić kluczowe potrzeby szkoleniowo-
doradcze, jakie zgłaszają koła gospodyń wiejskich. 
 

http://www.radnysenior.pl/
http://www.facebook.com/radyseniorow
https://www.pfsp.pl/ogolnopolskie-badanie-kol-gospodyn-wiejskich-raport/


Mając tę wiedzę, przystąpiliśmy do opracowania "Programu Rozwoju KGW", będącego swoistym "narzędziownikiem" 
dla trenerów/szkoleniowców (w formie konspektów zajęć, gotowych prezentacji multimedialnych, przykładów 
ćwiczeń interaktywnych itp.) gotowym do wdrożenia z kołami gospodyń wiejskich. 
 
Wypracowany materiał obejmuje w szczególności następujące zagadnienia: 
- Tworzenie projektów krok po kroku. Pisanie wniosków dotacyjnych. 
- Zarządzanie projektami krok po kroku. 
- Współpraca ze społecznością lokalną. Jak skutecznie angażować mieszkańców w działania. 
- Pozyskiwanie funduszy ze zróżnicowanych źródeł (biznes, administracja, darczyńcy) tzw. fundraising 
- Finanse koła (księgowość, zarządzanie finansami). 
- Metody tworzenia nowatorskich i kreatywnych działań/projektów na rzecz lokalnej społeczności. 
- Działalność dochodowa KGW. 
- Nawiązywanie współpracy i realizacja wspólnych przedsięwzięć z innymi organizacjami pozarządowymi i 
instytucjami. 
- Promocja i sprzedaż produktów lokalnych. 
- Budowanie wizerunku Koła, promocja działań Koła, współpraca z lokalnymi mediami, narzędzia skutecznej 
komunikacji. 
 
Autorkami "Programu Rozwoju KGW" są dr Monika Klein oraz Marta Wylęgała, dyrektor i wicedyrektor Szczecińskiego 
Inkubatora Kultury (wspierającego organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające w obszarze kultury, 
sztuki i dziedzictwa narodowego).  
 
Wyniki ogólnopolskiego badania KGW wykorzystaliśmy zarówno do wypracowania "narzędziownika" dla 
trenerów/szkoleniowców, pracujących z kołami gospodyń wiejskich, ale także do opracowania praktycznego 
poradnika dla samych kół. 
 
Ramowy zakres tematyczny poradnika jest tożsamy z wymienionymi powyżej zagadnieniami. Opracowana przez nas 
publikacja jest istotnym uzupełnieniem podobnych broszur jakie pojawiły się do tej pory na polskim rynku. Skupiliśmy 
się i rozwinęliśmy dokładnie te zagadnienia, które wskazały nam KGW biorące udział w badaniu, nie powielaliśmy 
natomiast treści, które zostały dobrze opisane w innych publikacjach. 
 
Poradnik wydrukowaliśmy w nakładzie 200 egz. (na papierze ekologicznym typu Ecco-Book). 100 egzemplarzy 
wysłaliśmy do KGW z całej Polski (wybranych spośród tych, które wzięły udział w naszym badaniu). Pozostałe 
natomiast sukcesywnie trafiają do KGW z regionu zachodniopomorskiego, które uczestniczą w naszym projekcie. 
 
Warto nadmienić, że naszą publikację zarejestrowaliśmy w międzynarodowej bazie ISBN pod numerem 978-83-
932375-6-2 a tzw. egzemplarze obowiązkowe zostały wysłane do Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Biblioteki 
Jagiellońskiej w Krakowie. 
 
Poradnik promowaliśmy w social mediach oraz zamieściliśmy na stronie projektowej oraz naszej stronie domowej: 
https://www.pfsp.pl/poradnik-dla-kol-gospodyn-wiejskich/  
 
Na podstawie uprzednio wypracowanego Programu Rozwoju KGW rozpoczęliśmy część wdrożeniową naszego 
projektu czyli Akademię Rozwoju KGW, polegającą na realizacji cyklu warsztatów dla KGW, bazujących na tymże 
Programie (przetestowanie Programu Rozwoju KGW). 
 
Docelowo dla każdego z 40 KGW zaplanowaliśmy 25-godzinny cykl zajęć (w sumie 1000 h) oraz 10 godzin wsparcia 
doradczego (w sumie 400 godz.) 
 
Na 2021 r. była zaplanowana tylko niewielka część z nich tj. 40 godzin warsztatów, i wszystkie zgodnie z planem się 
odbyły. Zrealizowaliśmy 5-godzinne zajęcia w 8 różnych wsiach, inicjując tym samym pracę z ośmioma różnymi KGW. 
Każde z tych kół skorzystało także z 10-godzinnego doradztwa w zakresie tworzenie projektów własnych (więcej: w 
dalszej części sprawozdania). Pozostałe zajęcia realizowane były w kolejnym roku. 
 
Harmonogram spotkań w 2021 r.: 
8 listopada - Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie (5 godz.) - 
https://www.facebook.com/kgwnakrecone/posts/178376131168151  
9 listopada - Koło Gospodyń Wiejskich w Narwocku (5 godz.) 
15 listopada - Koło Gospodyń Wiejskich w Małkocinie (5 godz.) - 
https://www.facebook.com/kgwnakrecone/posts/182816710724093  

https://www.pfsp.pl/poradnik-dla-kol-gospodyn-wiejskich/
https://www.facebook.com/kgwnakrecone/posts/178376131168151
https://www.facebook.com/kgwnakrecone/posts/182816710724093


16 listopada - Koło Gospodyń Wiejskich w Rychnowie (5 godz.) 
17 listopada - Koło Gospodyń Wiejskich w Marianowie (5 godz.) - 
https://www.facebook.com/kgwnakrecone/posts/184813453857752  
18 listopada - Koło Gospodyń Wiejskich w Storkówku (5 godz.) 
23 listopada - Koło Gospodyń Wiejskich w Klępinie (5 godz.) 
24 listopada - Koło Gospodyń Wiejskich w Parlinie (5 godz.) - 
https://www.facebook.com/kgwnakrecone/posts/188344916837939  
 
Warsztaty odbyły się w nieodpłatnie udostępnionych salach wiejskich. 
 
Prowadzącymi warsztaty były ekspertki, które uprzednio opracowały Program Rozwoju KGW (dr Monika Klein, Marta 
Wylegała) wsparte dodatkowo trzecim trenerem (Hanna Wysocka). 
 
KGW, które wzięły udział w opisanych powyżej warsztatach, przystąpiły następnie do wypracowania autorskich 
projektów własnych na rzecz lokalnych społeczności. 
 
Każde z ośmiu kół wymyśliło a następnie zrealizowało miniprojekt wsparty kwotą około 1500 zł (przy czym 
dysponentem środków była nasza fundacja, my także ponosiliśmy poszczególne wydatki zgłaszane przez KGW - nie był 
to zatem typowy regranting). Zależało nam na tym aby koła nabyły pozytywnych doświadczeń w realizacji 
samodzielnie zainicjowanych działań angażujących swoje społeczności oraz wzmacniały swój potencjał organizacyjny. 
 
Pomyślnie zrealizowane zostały następujące projekty własne KGW: 
[1] Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie przeprowadziło sprzątanie pobliskiego lasu, zorganizowało warsztaty 
skierowane do mieszkańców Rogowa, których celem było uświadomienie i edukacja uczestników w kierunku, co 
dokładnie dzieje się ze śmieciami wyrzuconymi do lasu. Koło przygotowało także poczęstunek na placu przy świetlicy 
(ognisko, kiełbaski, ciasto, kawa, herbata). Stworzyło również tablicę informacyjną (z drewna) na temat szkodliwości 
śmieci w środowisku: 
https://www.facebook.com/kgwnakrecone/posts/188079250197839  
 
[2] Koło Gospodyń Wiejskich w Rychnowie zagospodarowało teren wokół tutejszego kościoła. Panie i panowie 
wspólnie posadzili 100 drzewek ozdobnych: 
https://www.facebook.com/kgwnakrecone/posts/170779415261156  
 
[3] Podobną akcję przeprowadziło w swojej miejscowości także Koło Gospodyń Wiejskich w Narwocku: 
https://www.facebook.com/kgwnakrecone/posts/188084310197333  
 
[4] Koło Gospodyń Wiejskich w Małkocinie zrealizowało imprezę Mikołajkową dla mieszkańców, zapraszając ich na 
warsztaty wytwarzania ozdób choinkowych, warsztaty wypieku i ozdabiania pierników. W puli atrakcji znalazły się 
także ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy dla najmłodszych oraz efektowny pokaz "ogniowy": 
https://www.facebook.com/kgwnakrecone/posts/197013675971063  
 
[5] Koło Gospodyń Wiejskich w Marianowie także zorganizowało imprezę Mikołajkową, włączając do organizacji 
Sołectwo Marianowo, Ochotniczą Straż Pożarną Marianowo, oraz... Stargardzki Klub Morsów. 
https://www.facebook.com/kgwnakrecone/posts/200501422288955  
 
[6-8] Koła Gospodyń Wiejskich w Storkówku, Klępinie oraz Parlinie zorganizowały warsztaty rękodzieła 
bożonarodzeniowego oraz warsztaty wypieku i ozdabiania pierników. Tego typu spotkania to doskonały sposób na 
podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych oraz integrację lokalnej społeczności. 
https://www.facebook.com/kgwnakrecone/posts/201517195520711  
 
Na każdym etapie realizacji projektów własnych (od pomysłu, przez planowanie, po fizyczną realizację i 
udokumentowanie) do dyspozycji KGW był nasz animator (doradztwo w wymiarze ok 10 godz. dla każdego z kół). 
 
Nadbudową do opisanych wcześniej działań była organizacja trzech 2-dniowych inspirujących wyjazdów do 
unikatowych miejsc, które zrodziły z się z pasji właścicieli i ich zamiłowania do historii, przyrody i dziedzictwa 
kulturowego Pomorza Zachodniego. 
 
Wyjazdy studyjne zorganizowaliśmy w terminach: 
- 25-26 września 2021 r. 
- 2-3 października 2021 r. 

https://www.facebook.com/kgwnakrecone/posts/184813453857752
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- 9-10 października 2021 r. 
 
Zrealizowane wycieczki to nie tylko fantastyczna integracja społeczników z kół gospodyń wiejskich, to także mnóstwo 
nowych doświadczeń i cennych inspiracji. Każdorazowo uczestnicy odwiedzili cztery lokalizacje: 
[1] W ogrodach tematycznych Hortulus Dobrzyca uczestnicy podziwiali największy na świecie labirynt grabowy o 
powierzchni 1 ha! 
[2] W Dworku Tradycja w Bełcznej poznali historię Szczecińskich Pierników oraz upiekli takowe bazując na 
oryginalnym przepisie z 1845 roku używając przy tym drewnianych form! Dokładnie takich jak przed laty. W Dworku 
Tradycja odbyły się także warsztaty edukacyjne dotyczące dziedzictwa kulturowego. 
[3] W Trzebiatowie spacerowali po rodzinnej Winnicy Sydonia, zwiedzili winiarnię, smakowali win i serów 
zagrodowych swojskiej produkcji, a przede wszystkim usłyszeli wyjątkową historię patronki tego miejsca Sydonii von 
Borck. 
[4] W Juchowie z kolei poznali unikalną koncepcję gospodarstwa biodynamicznego oraz wzięli udział w warsztatach 
piekarniczych na bazie lokalnych, 100% ekologicznych produktów. 
 
Fotorelacja z wyjazdów: 
https://www.facebook.com/kgwnakrecone/posts/157818933223871  
 
W weekendowych wyjazdach udział wzięło w sumie 119 osób (o jedną mniej niż planowaliśmy) z 18 różnych kół 
gospodyń wiejskich. 
 
Projekt „Pozytywnie nakręcone koła gospodyń wiejskich” kontynuowany był w 2022 roku. 
 
Strona internetowa projektu: www.naszeKGW.org  
Projektowy fanpage: www.facebook.com/kgwnakrecone  
 
[3] RODZINA MA TĘ MOC 
 
Głównym celem projektu "Rodzina ma tę moc!" było wsparcie i aktywizacja społeczna co najmniej 40 rodzin z 
popegeerowskiej wsi Różańsko (gm. Dębno, woj. zachodniopomorskie) od lipca 2021 r. do grudnia 2022 r. poprzez 
rzeczywiste włączenie ich we wspólne działania projektowe. Na projekt "Rodzina ma tę moc!" złożyła się bogata oferta 
działań silnie osadzonych w lokalnych realiach, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, wynikiem 
spotkań i konsultacji z rodzinami oraz osobami działającymi na rzecz społeczności Różańska. 
 
Udział w przedsięwzięciu dał im możliwość aktywnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny, a także łączenia 
aktywności społecznej ze zdobywaniem praktycznej wiedzy w sferze działań obywatelskich. Projekt przyczynił się 
ponadto do zacieśniania więzi rodzinnych oraz pogłębiania świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu 
człowieka.  
 
Projekt skupiał się na czterech zasadniczych filarach (oraz następujących działaniach): 

• WSPARCIE (pomoc w rozwiązywaniu doraźnych, jak i nawarstwiających się problemów wychowawczych, 
szkolnych, psychologicznych) 

Rodzinna Akademia - zajęcia warsztatowe dla rodziców/opiekunów 
Kobieca Akademia - zajęcia warsztatowe wzmacniające kobiety 
Dziecięca Akademia - zajęcia wyrównawcze i wsparcie psychologiczne dla dzieci po okresie pandemii 
 

• ANGAŻOWANIE (inspirowanie rodzin do działania, podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, 
dbania o wspólną przestrzeń, wspierania samoorganizacji społecznej itp.) 

Rodzina w działaniu - warsztaty aktywizujące do działań społecznych 
Rodzina w działaniu - mikrofundusz na rodzinne inicjatywy oddolne 
Stworzenie Archiwum społecznego rodzin Różańska 
Organizacja wydarzenia "Rodzinny Pchli Targ w Różańsku" (3 edycje) 
Rodzina ma tę moc - konkurs plastyczny promujący wartość rodziny 
Róże Różańska - akcja społeczna rodzinnego sadzenia róż i porządkowania wspólnej przestrzeni 
Różańsko dla Rodziny - plan rozwoju sołectwa Różańsko na lata 2022-2027 - opracowany wspólnie z mieszkańcami 
Rodzinny Piknik Aktywności 2021 
 

• INTEGRACJA (zacieśnianie więzi rodzinnych, zmniejszanie dystansu międzypokoleniowego, tworzenie 
atrakcyjnej oferty na rzecz wspólnego spędzania czasu w rodzinie w sposób twórczy i rozwojowy itp.) 

Wieś to plansza... Wejdź do gry! – rodzinna gra terenowa na orientację 

https://www.facebook.com/kgwnakrecone/posts/157818933223871
http://www.naszekgw.org/
http://www.facebook.com/kgwnakrecone


Rodziny spływające Myślą – rodzinny spływ kajakowy rzeką Myślą 
Cudze chwalicie, swego nie znacie - rodzinna wycieczka edukacyjna do lokalnych miejsc pamięci historycznej 
Oglądanie na polanie – dwa rodzinne seanse filmowe pod chmurką 
Czerpiąc z natury - kurs ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej 
Warsztaty rękodzielnicze (biżuteria na krośnie, bibułkarstwo, kreatywne rękodzieło, scrapbooking i cardmaking) 
Ryba wpływa na wszystko – międzypokoleniowy turniej wędkarski 
Poradnik dobrej zabawy w rodzinie (publikacja upowszechniająca rezultaty projektu) 
 

• WZMOCNIENIE (liderów i społeczników wiejskich w zakresie skuteczniejszego działania na rzecz lokalnej 
społeczności z akcentem na rozwiązywanie problemów rodzin oraz efektywnego angażowania mieszkańców) 

Akademia Liderów i Społeczników w tym: warsztaty animacji lokalnej, warsztaty angażowania społeczności i pracy 
metodami projektowymi, warsztaty kreatywności, warsztaty zarządzania konfliktem w społeczności i efektywnej 
komunikacji. 
 
Projekt kontynuowany był w 2022 roku. W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie (styczeń-grudzień 2021 r.) 
zrealizowaliśmy następujące działania w ramach projektu: 
 
Rodzicom/opiekunom z Różańska zaproponowaliśmy udział w cyklicznych warsztatach pod nazwą "Rodzinna 
Akademia". Był to cykl spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na poprawienie relacji w rodzinie, nawiązanie 
głębszych, cieplejszych i dojrzalszych relacji z dziećmi, wychowankami, żoną, mężem, partnerem... 
 
W 2021 r. odbyły się cztery spotkania (łącznie 16 h zajęć). Uczestniczyło w nich 14 osób. 
 
Zajęcia odbywały się w następujących terminach: 
 
Spotkanie 1 - 10 września 2021, godz. 16:30-20:30 (temat: Bariery w komunikacji międzyludzkiej) 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/219428240232864  
 
Spotkanie 2 - 24 września 2021, godz. 16:30-20:30 (temat: Efektywna komunikacja) 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/230425525799802  
 
Spotkanie 3 - 08 października 2021, godz. 16:30-20:30 (temat: Budowanie prawidłowych relacji w rodzinie) 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/238148251694196  
 
Spotkanie 4 - 22 października 2021, godz. 16:30-20:30 (temat: Zarządzanie emocjami) 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/248893003953054  
 
Prowadzącymi były mgr inż. Tamara Olszewska-Watracz oraz mgr Joanna Rysz ze Szczecina, na co dzień prowadzące 
szkolenia i warsztaty edukacyjne, coaching indywidualny oraz grupowy z osobami wychowującymi dzieci z ADHD oraz 
z pracownikami instytucji związanych z edukacją, wychowaniem dzieci, m.in. nauczycielami, asystentami rodzin, 
kuratorami sądowymi, policjantami. 
 
Kolejnym zrealizowanym przez nas działaniem był cykl warsztatów dedykowanych kobietom. "Kobieca Akademia" 
miała na celu budowanie poczucia własnej wartości, radzenia sobie z problemami dnia codziennego, czy stresem, 
motywowanie do działania. 
 
W 2021 r. odbyły się cztery spotkania (łącznie 16 h zajęć). Uczestniczyło w nich 16 pań. 
 
Zajęcia odbywały się w następujących terminach: 
 
Spotkanie 1 - 17 września 2021, godz. 16:30-20:30 (temat: „Stres - jak działa na nas i jak sobie z nim radzić”) 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/227650462743975  
 
Spotkanie 2 - 01 października 2021, godz. 16:30-20:30 ("Dół - Chandra - Depresja") 
http://rodzinamamoc.pl/dol-chandra-czy-depresja/  
 
Spotkanie 3 - 15 października 2021, godz. 16:30-20:30 (temat: „Motywacja – emocjonalne wsparcia i blokady”) 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/243108911198130  
 
Spotkanie 4 - 29 października 2021 (temat: „Zarządzanie czasem i planowanie – wizualizacje przyszłości”) 
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https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/252305126945175  
 
Prowadzącymi były mgr inż. Tamara Olszewska-Watracz oraz mgr Joanna Rysz. 
 
W ramach "Dziecięcej Akademii": 33 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Różańsku wzięło udział w spotkaniach z 
psychologiem natomiast 44 uczniów uczestniczyło w korepetycjach. 
 
W odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie postanowiliśmy (w porozumieniu z dyrekcją szkoły) zrealizować zajęcia 
wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, oraz geografii.  
 
W 2021 r. odbyło się: 
17 godz. geografii (prowadząca Mariola Kmieć) 
12 godz. j. angielskiego (prowadząca Agnieszka Biernat-Jundziłł) 
10 godz. j. polskiego (prowadząca Grażyna Feliks) 
10 godz. matematyki (prowadząca Marta Lichocka) a także 12 godzin spotkań z psychologiem (prowadząca Anna 
Wolska). 
W sumie zrealizowaliśmy 61 godzin. Miało ich być 80 godzin, jednakże z uwagi na przejście szkoły w okresie listopad-
grudzień w tryb nauczania zdalnego odstąpiliśmy od 19 godzin zajęć. 
 
Udział w korepetycjach pozwala najmłodszym uczestnikom naszego projektu nadrabiać braki wiedzy (tudzież 
ograniczyć narastające dysproporcje w odniesieniu do rówieśników). Z kolei warsztaty psychologiczne zorientowane 
są na poprawę dobrostanu psychicznego dzieci. 
 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/227644756077879  
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/231119739063714  
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/248924090616612  
 
Warsztaty aktywizujące pod hasłem "Rodzina w działaniu" zrealizowaliśmy w dniach: 17 i 18 listopada 2021 r. (2 dni x 
5 godz.). W sumie wzięło w nich udział 18 osób (wobec planowanych 15). 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/264472222395132  
Prowadzącą była p. Marta Wylegała - zastępca dyrektora w Szczecińskim Inkubatorze Kultury (organizacji zajmującej 
się tworzeniem sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych, inicjatyw 
społecznych), posiadająca wieloletnie doświadczenie prowadzenia warsztatów, tworzenia i zarządzania projektami 
(krajowymi i międzynarodowymi). 
 
Pod okiem trenerki uczestnicy - mieszkańcy Różańska - dokonali diagnozy problemów lokalnej społeczności a 
następnie - zgodnie z logiką projektową - wypracowali krok po kroku autorskie pomysły na działania lokalne. 
Zakładaliśmy, że w trakcie zajęć powstaną co najmniej dwie inicjatywy. Finalnie wypracowanych zostało aż sześć 
ciekawych miniprojektów.  
 
W naszej opinii najważniejszym działaniem (z)realizowanym w ramach projektu jest uruchomienie mikrofunduszu na 
rodzinne inicjatywy oddolne. Nabór pomysłów na inicjatywy prowadzony jest w trybie ciągłym, na postawie 
opracowanego regulaminu: 
http://rodzinamamoc.pl/zdobadz-800-zl-na-realizacje-swojego-pomyslu/  
Idea polega na tym aby mieszkańcy Różańska sami brali sprawy w swoje ręce i przy naszym wsparciu finansowo-
doradczym inicjowali oraz realizowali autorskie miniprojekty na rzecz lokalnej społeczności. 
W 2021 r. wsparliśmy realizację 11 rodzinnych inicjatyw oddolnych (wobec 10 planowanych). Były to: 
01 - "Rodzinna wyprawa do Majalandu" 
Inicjatywa polegała na zorganizowaniu wyjazdu 116 osób od juniora (12 miesięcy) do seniora (63 lat) do Parku 
Rozrywki Majaland Kownaty. Wyprawa odbyła się w dn. 19 września 2021 r. Ze środków projektu mieszkańcy pokryli 
koszt jednego z dwóch wynajmowanych autokarów. 
https://www.facebook.com/rozansko/posts/5988744927863254  
02 - "Bal Seniora" 
Inicjatywa polegała na zorganizowaniu spotkania integracyjnego dla seniorów. Bal Seniora odbył się 25 września. 
Wzięło w nim udział ponad 50 osób w wieku 60+. Ze środków projektu sfinansowaliśmy koszt dekoracji (balony, 
fotościanka, świece dekoracyjne, serwetki dekoracyjne) oraz koszt drobnych nagród w konkursach w trakcie imprezy. 
Warto nadmienić, że mieszkańcy pozyskali dodatkowe środki z Urzędu Gminy Dębno na organizację swojej inicjatywy, 
a gościem specjalnym był sam burmistrz Dębna. 
https://www.facebook.com/watch/?v=547237083176432  
03 - "Zawody wędkarskie" 
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Inicjatywą było zorganizowanie zawodów wędkarskich dla „Aktywnych w Różańsku”. Jest to grupa osób, które 
organizują wiele imprez dla mieszkańców Różańska, gdzie sami nie mogą brać udziału, ponieważ są osobami 
prowadzącymi różne konkursy, konkurencje sportowo–rekreacyjne itp.. Zawody wędkarskie rozegrane zostały 7 
października na stawach w ośrodku „W sam las” w Barnówku. 
W zawodach udział wzięło kilkanaście osób. 
Ze środków projektu sfinansowaliśmy koszt wynajmu łowiska, koszt drobnych nagród (plecaki i polary turystyczne) 
oraz koszt okolicznościowego pucharu. 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/238181208357567  
04 - "Piłkarskie Różańsko" 
Celem inicjatywy było zachęcenie młodzieży i mieszkańców Różańska do regularnej aktywności fizycznej poprzez 
cykliczne spotkania i treningi piłkarskie. 
Różańsko posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę sportową a w szczególności boisko piłkarskie. Warto aby 
potencjał ten był wykorzystany przez tutejszą społeczność. 
Grupa inicjatywna organizowała cykliczne spotkania treningowe, podczas których odbywały się mini-rozgrywki w piłkę 
nożną a także ćwiczenia wzmacniające kondycję i poprawiające technikę gry. 
Ze środków projektu zakupiliśmy bramkę treningową do piłki nożnej oraz zestaw 6 szt. piłek.  
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/238154431693578  
itd. 
 
6 listopada we współpracy z mieszkańcami zorganizowaliśmy plenerową akcję pod hasłem "BAZAREK RÓŻAŃSKO". 
Nasz bazarek to swoista wyprzedaż garażowa, rodzaj pchlego targu, jarmarku, gdzie każdy mógł zrobić użytek z 
dowolnych rzeczy i towaru: sprzedać, oddać lub wymienić. 
Fotorelacja: https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/256856459823375  
 
Na odwiedzających czekały m.in. wyroby rękodzielnicze, zabawki, książki, warzywa, owoce, ciasta, orzechy, ubrania, 
sprzęt elektroniczny, książki a nawet kogut na niedzielny rosół i kozie sery. Klimatu całości dodawała muzyka w tle. 
Każdy mógł także nieodpłatnie skosztować kawy, herbaty i serniczka serwowanego przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich. 
 
Mimo, że tego typu impreza odbyła się po raz pierwszy (nie tylko w Różańsku, ale chyba w całym powiecie 
myśliborskim) inauguracja przyciągnęła co najmniej 70-80 osób. To duży sukces bo Różańsko to generalnie niewielka 
wieś (niespełna 500 mieszkańców). 
 
Radość, zabawa, cudowna atmosfera i mnóstwo atrakcji - tak można podsumować "Wielki Piknik Rodzinny" (taką 
nazwę dla imprezy wybrali mieszkańcy), jaki zorganizowaliśmy 14 sierpnia 2021 r. wraz z wolontariuszami z Różańska. 
Wg naszych (bardzo ostrożnych szacunków) wzięło w nim udział CO NAJMNIEJ pół tysiąca osób. 
 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/201921221983566  
 
Na imprezę finalnie złożyło się kilkanaście różnych atrakcji w tym m.in.: 
- rodzinny bieg integracyjny na trasie ok 2 km (udział 60 osób) zwieńczony losowaniem nagród spośród wszystkich 
uczestników, 
- widowiskowe pokazy i warsztaty tricków piłkarskich w wykonaniu Dawida Jarzębowskiego (półfinalista Pucharu 
Polski 2019 we Freestyle Football, od 11 lat zawodowo robi pokazy trików piłkarskich, jest też twórcą własnych 
autorskich trików), 
- wystawa prac rękodzielników (m.in. wikliniarze), 
- wystawa kilkunastu klasycznych aut, którymi przybyli do nas pasjonaci z grup "Zachodniopomorskie Klasyki" i 
"Automobilklubu Gorzowskiego", 
- gigantyczne dmuchane zamki, 
- turniej w strzelaniu z wiatrówki, 
- Liga Superbohaterów (odwiedzili nas Spiderman, Batman, Mandalorian oraz królik Bing), 
- indywidualne i zespołowe konkursy z nagrodami, 
- wyrzut kolorowych proszków holi, 
- prezentacja sprzętu pożarniczego i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, 
- stoisko promocyjne Nadleśnictwa Różańsko (edukacja ekologiczna, rozpoznawanie tropów zwierząt, liści, szyszek, 
mini konkursy z nagrodami w postaci smyczek, kalendarzyków itp.), 
- 300 darmowych koszulek dla pierwszych 300 uczestników pikniku 
 
Podczas pikniku była także możliwość zaszczepienia się (skorzystało z niej kilkadziesiąt osób) oraz dokonania spisu w 
ramach Narodowego Spisu Powszechnego. 
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Sierpniowy piknik w Różańsku to wspólny sukces organizacyjny naszej fundacji i kilkudziesięciu fantastycznych 
wolontariuszy skupionych wokół wiejskich organizacji społecznych i instytucji, które współtworzyły komitet 
organizacyjny: 
- Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku, 
- Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku, 
- Rada Sołecka w Różańsku, 
- OSP Różańsko. 
 
Warto także wymienić: 
- Nadleśnictwo Różańsko, które przybyło na imprezę ze swoim stoiskiem promocyjnym, 
- Klub Sportowy Sokół Różańsko, który nieodpłatnie użyczył teren oraz szatnię z zapleczem sanitarnym. 
 
Różańsko dzięki zaangażowanej społeczności, która wzięła sprawy w swoje ręce, stało się niekwestionowanym liderem 
jeżeli chodzi o organizację dużych wydarzeń plenerowych dla mieszkańców i przyjezdnych gości w gminie Dębno. 
 
Zorganizowana przez nas impreza służyła nie tylko wspólnemu rodzinnemu spędzaniu czasu wolnemu, integracji 
poprzez zabawę, ale także promocji idei projektu i promocji wartości rodziny. 
 
W niedzielę 12 września 2021 r. zorganizowaliśmy rodzinną grę terenową pod hasłem „Wieś to plansza... Wejdź do 
gry!”. Do współpracy przy organizacji udało nam się włączyć także wolontariuszy z Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Różańsku. W sumie od strony organizacyjnej zaangażowanych było 7 osób. 
 
W kilkugodzinnej zabawie udział wzięły 53 osoby (wobec 36 planowanych) "od juniora do seniora" z 12 rodzinnych 
drużyn. 
 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/220370103472011  
 
Idea gry polegała na tym, że drużyny mając do dyspozycji mapkę wsi oraz specjalny instruktarz musiały docierać do 
określonych miejsc w przestrzeni wiejskiej a następnie rozwiązywać różnorodne zadania i zagadki. Dotarcie do danej 
lokalizacji potwierdzane było przybiciem pieczątki na karcie gry. 
 
Różnorodność zadań pozwoliła na zespołową pracę koncepcyjną i radość z odkrywania, a także postawiła naszych 
uczestników w sytuacjach nieszablonowych i niespodziewanych. W grze terenowej premiowane było nie tylko 
sprawne rozwiązanie zadań ale także wielopokoleniowość drużyny (wnuki-rodzice-dziadkowie), czy też jednolity strój 
zawodników. 
 
Aby każda drużyna miała równe szanse, zabawa nie była prowadzona na czas. Istotna była efektywność w 
odnajdywaniu poszczególnych stacji gry oraz rozwiązywaniu zagadek i wykonywaniu zadań. 
 
Przygotowane przez nas zadania dotyczyły np. historii Różańska, ale także np. ekologii. 
 
Kolejną okazją do integracji rodzin i spędzenia czasu wolnego w ciekawy sposób był rodzinny spływ kajakowy rzeką 
Myślą. Zorganizowaliśmy go w dniu 5 września 2021 r. Spływ kajakowy okazał się doskonałą formą aktywnego 
wypoczynku sprawiającą wiele radości niezależnie od wieku uczestników. 
 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/215758797266475  
 
W kilkugodzinnym spływie udział wzięły 23 osoby. 
 
Skoro od Różańska do najbliższego kina jest niemal 50 kilometrów, to postanowiliśmy ściągnąć kino do Różańska. 
 
http://rodzinamamoc.pl/ogladanie-na-polanie/  
 
Dwa letnie wieczory firmowe pod gołym niebem zorganizowaliśmy w dniach 24 lipca oraz 7 sierpnia. Miejscem 
realizacji było wiejskie boisko sportowe udostępnione nieodpłatnie przez tutejszy Klub Sportowy wraz z szatnią / 
zapleczem sanitarnym. Na miejscu działał także punkt gastronomiczny obsługiwany przez lokalnego przedsiębiorcę 
(możliwość zakupu napojów, przekąsek, kiełbasek z grilla itp.) 
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Mieszkańcy pomogli nam rozstawić dwie duże hale namiotowe (udostępnione przez radę sołecką) oraz krzesełka i 
ławki (pożyczone z remizy strażackiej oraz szkoły podstawowej). Pomogli nam także uprzątnąć teren po pokazach. 
 
Repertuar naszego kina był wynikową konsultacji z mieszkańcami. W sobotę 24 lipca na widzów w plenerze czekały 
filmy „Jack Strong” oraz „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął”. Dwa tygodnie później, w sobotę 7 sierpnia 
obejrzeliśmy dwie polskie komedie: „Exterminator. Gotowi na wszystko” oraz „Zróbmy sobie wnuka”. 
 
Niezmiennie jedną z najbardziej lubianych form integracji uczestników naszych projektów są wszelakie warsztaty 
artystyczno-rękodzielnicze. W ramach projektu "Rodzina ma tę moc!" zaplanowaliśmy aż cztery takie warsztaty z 
czego pierwszy odbył się w 2021 r. Dotyczył on scrapbookingu (sztuka ręcznego tworzenia i dekorowania np. albumów 
ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi) oraz cardmakingu, czyli tworzenia kartek okolicznościowych (np. na urodziny, 
chrzest, rocznicę ślub itp.) 
 
Zajęcia zrealizowaliśmy z trzema grupami zajęciowymi. Odbyło się w sumie 48 godzin zajęć w następujących 
terminach: 
 
Czwartek 29.07.2021 
Grupa 1 - 9.00-13.00 (4 godz.) 
Grupa 2 - 13.30-16.30 (3 godz.) 
Grupa 3 - 17.00-20.00 (3 godz.) 
 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/189433526565669  
 
Piątek 30.07.2021 
Grupa 1 - 9.00-12.00 (3 godz.) 
Grupa 2 - 12.30-16.30 (4 godz.) 
Grupa 3 - 17.00-20.00 (3 godz.) 
 
https://www.facebook.com/rozansko/posts/5796742020396880  
 
Poniedziałek 02.08.2021 
Grupa 1 - 9.00-12.00 (3 godz.) 
Grupa 2 - 12.30-15.30 (3 godz.) 
Grupa 3 - 16.00-20.00 (4 godz.) 
 
Wtorek 03.08.2021 
Grupa 1 - 9.00-12.00 (3 godz.) 
Grupa 2 - 12.30-15.30 (3 godz.) 
Grupa 3 - 16.00-19.00 (3 godz.) 
 
Środa 04.08.2021 
Grupa 1 - 9.00-12.00 (3 godz.) 
Grupa 2 - 12.30-15.30 (3 godz.) 
Grupa 3 - 16.00-19.00 (3 godz.) 
 
Uczestnicy warsztatów wykonali: 
[1] Album na zdjęcia (metoda scrapbooking) 
[2] „Przepiśnik” (książeczka na domowe przepisy kulinarne) (metoda scrapbooking) 
[3] "Czekoladownik" – kartka okolicznościowa z miejscem na czekoladę (metoda cardmaking) 
[4] Kartka-Bombka (metoda cardmaking) 
[5] kartka okolicznościowa w pudełeczku (metoda cardmaking) 
 
https://www.facebook.com/rozansko/posts/5821018117969270  
 
W zajęciach udział wzięło 36 osób (wobec planowanych 30), stworzyli oni w sumie ponad 270 prac! 
 
O ile z myślą (głównie) o paniach organizujemy różnorodne warsztaty rękodzielnicze o tyle z myślą (głównie) o panach 
zorganizowaliśmy rodzinny turniej wędkarski w wędkarstwie spławikowym. 
 
Turniej odbył się w dniach: 
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26 sierpnia 2021 r. - I dzień eliminacji 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/208994847942870  
 
27 sierpnia 2021 r. - II dzień eliminacji 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/209662917876063  
 
28 sierpnia 2021 r. - Finał 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/210919111083777  
 
W sumie wzięło w nim udział 24 zawodników. 
 
Wędkarze walczyli o puchar mistrza oraz profesjonalny sprzęt wędkarski. Odbyły się dwa dni eliminacji oraz finał. 
Każdego dnia połów trwał 90 minut a o przejściu do finał i ostatecznie o zwycięstwie decydowała masa złowionych ryb 
(pomiar wykonany wagą elektroniczną). 
 
Dodatkowo prowadziliśmy klasyfikację drużynową (rodzinną). Zwieńczeniem zawodów był wspólny poczęstunek. W 
organizację przedsięwzięcia włączyła się inicjatywna grupa wędkarzy amatorów oraz Koło Chłopów Wiejskich w 
Różańsku. 
Wspólnie wypracowaliśmy regulamin zawodów, przygotowaliśmy stanowiska wędkarskie, promowaliśmy imprezę 
wśród mieszkańców. 
 
Bez rozwoju liderów i społeczników nie będzie rozwoju społeczności lokalnych, dlatego też działacze społeczni z 
Różańska poświęcili swój wolny czas, aby zdobywać nową wiedzę, doświadczenia, czerpać inspiracje od topowych 
trenerów i ekspertów w regionie. Właśnie z myślą o liderach i społecznikach z Różańska zorganizowaliśmy cykl zajęć 
warsztatowych pod nazwą "Akademia Liderów i Społeczników". 
 
https://www.facebook.com/rodzinamatemoc/posts/298491832326504  
 
Trenerami zajęć byli [1] Katarzyna Lewandowska - dyplomowany trener biznesu z 13-letnim doświadczeniem, od 6 lat 
właścicielka firmy szkoleniowej z doświadczeniem w pracy z organizacjami społecznymi oraz [2] Tomasz Grygorcewicz 
- dyplomowany trener biznesu specjalizujący się w pracy warsztatowej i coachingowej z zespołami z różnych 
poziomów organizacji biznesowych i społecznych (od 15 lat wspiera rozwój pracowników i organizacji pomagając 
menedżerom i zespołom, które mają problemy z osiągnięciem optymalnej efektywności, relacjami i komunikacją). 
 
Akademia obejmowała następujące kluczowe tematy oraz odbyła się w terminach: 
 
Zarządzanie konfliktem w społeczności i efektywna komunikacja 
- 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) 
- 30 listopada 2021 r. (wtorek) 
- 01 grudnia 2021 r. (środa) 
 
Warsztaty kreatywności 
- 06 grudnia 2021 r. (poniedziałek) 
- 08 grudnia 2021 r. (środa) 
 
Warsztaty animacji lokalnej, angażowania społeczności i pracy metodami projektowymi 
- 10 grudnia 2021 r. (piątek) 
- 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) 
- 15 grudnia 2021 r. (środa) 
- 17 grudnia 2021 r. (piątek) 
- 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) 
 
W zajęciach udział wzięło 9 osób. Na cały kurs złożyło się 10 dni spotkań x 5 godz. 
 
Strona internetowa projektu: www.RodzinaMaMoc.pl  
Projektowy fanpage: www.facebook.com/rodzinamatemoc  
 
[4] AKTYWNI ŻYJĄ CIEKAWIEJ 
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Celem projektu było promowanie działalności na rzecz integracji społecznej i międzypokoleniowej oraz organizacji 
nowych form aktywności seniorów i ich rodzin. 
 
Cel projektu został osiągnięty poprzez organizację, przy aktywnym udziale seniorów – wolontariuszy, wycieczki 
edukacyjno-integracyjnej pod hasłem „Aktywni żyją ciekawiej” śladem lokalnych miejsc pamięci historycznej oraz 
unikalnych punktów przyrodniczych. Wycieczka zorganizowana została w dniu 13 sierpnia 2021 r. (piątek). Wzięły w 
niej udział 52 osoby z czterech wsi z obszaru trzech gmin powiatu myśliborskiego (gm. Boleszkowice, gm. Dębno, gm. 
Myślibórz), czyli aż 12 osób więcej aniżeli planowaliśmy. 
 
Udział w wycieczce pozwolił nie tylko spojrzeć na swoją najbliższą okolicę okiem turysty, odwiedzić ciekawe miejsca, 
zobaczyć kluczowe zabytki, przyczynił się także do promocji wolontariatu, stworzenia atrakcyjnej formy aktywności 
seniorów oraz integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej wśród lokalnej społeczności. 
 
Na realizowany projekt złożyło się jedno działanie „Organizacja wycieczki edukacyjno-integracyjnej Aktywni żyją 
ciekawiej” śladem lokalnych miejsc pamięci historycznej oraz unikalnych punktów przyrodniczych. Jej szczegółowy 
program wypracowaliśmy wraz z seniorem – wolontariuszem.  
 
Całodzienna wyprawa zrealizowana w 13 sierpnia 2021 r. obejmowała następujące lokalizacje: 
[1] Czelin - pomnik pierwszego polskiego słupa granicznego nad Odrą w formie obelisku w kształcie stylizowanego 
orła. 
[2] Gozdowice - pomnik sapera upamiętniający działania polskich wojsk inżynieryjnych w walkach nad Odrą w 1945 r.; 
przejście tzw. „wąwozem śmierci” do Odry, Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1 Armii Wojska Polskiego. 
[3] Stare Łysogórki - cmentarz wojenny żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego (pochowanych jest tu 1987 żołnierzy, w 
tym 346 nieznanych). Pomnik wdzięczności symbolizujący powrót ziem zachodnich do Macierzy (kobieta z dzieckiem) i 
forsowanie Odry (żagiel). Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego ukazujące przebieg forsowania Odry. Obok 
muzeum na cokole – czołg Is-2.  
[4] Siekierki - Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju 
[5] Cedyna - wzgórze tarasu nadodrzańskiego (góra Czcibora) o wysokości 54,5 m na którego szczycie odsłonięto 
monumentalny pomnik Polskiego Zwycięstwa nad Odrą (18 m wysokości i 10 m szerokości), wyobrażający 
podnoszącego się do lotu orła, upamiętniający bitwę pod Cedynią, na wzgórze prowadzi 230 kamiennych schodów. W 
pobliżu Cedynii jest też najdalej wysunięty na zachód fragment Polski. 
[6] Chojna - Kościół Mariacki - monumentalna budowla, jeden z największych gotyckich kościołów w Polsce. 
Trzynawowy, halowy, wzniesiony w latach 1389–1407 z ciosów granitowych, rozbudowany w XV wieku; 
Platan Olbrzym – najokazalszy w Polsce platan klonolistny i jedno z najgrubszych drzew w kraju, pomnik przyrody 
(obwód ponad 10 m obwodu i 300 lat). 
[7] Brwice - największy w Polsce okaz sekwoi (mamutowca olbrzymiego) w Brwicach posadzony w 1895 roku. Jak na 
ten gatunek jest to wciąż malutkie i młode drzewko ale i tak ma już 27 metrów wysokości. 
 
Uczestnikami wycieczki byli mieszkańcy Boleszkowic (gm. Boleszowice), Różańska, Grzymiradza (gm. Dębno), oraz 
Chłopowa (gm. Myślibórz). W 90% były to osoby starsze w wieku 60+ oraz kilkoro młodszych (dla zapewnienia aspektu  
integracji międzypokoleniowej oraz odpowiedniej opieki dla osób będących w sile wieku). W sumie z możliwości 
wyjazdu skorzystały 52 osoby (tj. o 12 więcej aniżeli wstępnie zakładaliśmy). 
 
Udział w wycieczce był dla osób starszych sposobnością by odwiedzić i poznać historię miejsc, które przez całe życie 
miały niemal na wyciągnięcie ręki (można by rzec: "najciemniej pod latarnią"). 
 
Bardzo ważny był przy tym także aspekt integracyjny, możliwość oderwania się na chwilę od szarej dojmującej 
rzeczywistości, możliwość spotkania z rówieśnikami i kontaktu z młodszymi mieszkańcami, możliwość odbudowywania 
relacji społecznych, tak mocno nadszarpniętych w wyniku pandemii Covid-19. 
 
 
[5] BAL SENIORA 
 
Celem naszego projektu było promowanie integracji społecznej osób starszych oraz przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom pandemii (wielomiesięczny okres izolacji społecznej, samotność itp.). Cel projektu został osiągnięty poprzez 
organizację, przy aktywnym udziale seniorów, spotkania integracyjnego pod hasłem „BAL SENIORA, czyli spotkanie 
seniorów zza miedzy” 
 
Bal Seniora odbył się w Różańsku w dniu 25 września 2021 r. Grupą docelową senioralnego spotkania były osoby w 
wieku 60+ z gminy Dębno. W Balu Seniora udział wzięło 51 seniorek i seniorów z Dębna, Grzymiradza, Warnic oraz 



Różańska. Imprezę zorganizowaliśmy we współpracy z Dębnowską Radą Seniorów (bal był okazją aby promować 
wśród uczestników fakt istnienia rady seniorów, celów jej działania i możliwości współpracy na rzecz środowiska osób 
starszych w naszej gminie). 
Na potrzeby organizacji Balu Seniora ponieśliśmy następujące koszty: 
- wynajem komfortowego autokaru do przewozu uczestników (Dębno – Grzymiradz – Warnice – Różańsko a następnie 
trasa powrotna) – skorzystaliśmy z usług PKS Myślibórz 
- wynajem sali bankietowej (miejsca i zastawa dla co najmniej 55 osób) – skorzystaliśmy z usług baru „BOBO” w 
Różańsku 
- zakup dekoracji sali (świece, serwetki, balony itp.) 
- obsługa muzyczno-konferansjerskiej (muzyka „na żywo” + dyskoteka)  
- przygotowanie poczęstunku (obiadokolacja, przekąski na ciepło i zimno, napoje, ciasta, owoce)  
- drobne nagrody rzeczowe w konkursach aktywizujących dla uczestników (przybory kuchenne, garnek, patelnia, deski 
do krojenia x 3, koc x 3, pościel, kieliszki do wina) – w ramach imprezy zorganizowaliśmy trzy konkursy: [1] konkurs 
tańca towarzyskiego, [2] konkurs wiedzy o gminie Dębno oraz świecie, [3] „Jaka to melodia?” 
 

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać 
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 

Nie dotyczy 

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych 
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał) 

Załącznik 1 – Uchwała Zarządu Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie: 
przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego za 2020 rok. 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

643 336,40 zł 0 

a. Przychody z działalności statutowej 643 336,40 zł 0 

b. Przychody z działalności gospodarczej n.d. n.d. 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0 0 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 0 0 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 346 224,65 zł 0 

- Ze środków budżetu państwa 335 324,65 zł 0 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 10 900 zł 0 

e. Ze spadków, zapisów 0 0 

f. Z darowizn 16 401,53 zł 0 

g. Z innych źródeł (fundusze norweskie i inne) 280 710,22 zł 0 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) n.d. 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł 

n.d 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 



502 637,12 
 

82,80 

a. Koszty realizacji celów statutowych 498 181,84 82,80 

b. Koszty działalności gospodarczej n.d. n.d. 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

4 454,82 0,00 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0,46 0,00 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

n.d. 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
n.d. 

2. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 

212 345,00 zł 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

n.d. 

b. Z tytułu umów cywilnoprawnych 212 345,00 zł 

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych 
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 
i inne świadczenia) 

n.d. 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

n.d. 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE X TAK 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych Nie dotyczy 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek Nie dotyczy 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych Nie dotyczy 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

154 651,99 zł (Alior Bank, konto główne i subkonto) 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

20,35 zł 

3. Wartość nabytych obligacji oraz 
wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych 
spółek 

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 
przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki trwałe 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Aktywa Zobowiązania 



6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji 
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 

166 787,68 zł 
 
 

19 155,88 zł 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności 

Na podstawie umowy nr 306/III/2021 z dnia 08.09.2021 r. Fundacja na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizowała dwuletnie zadanie publiczne „Pozytywnie nakręcone 
koła gospodyń wiejskich”. Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r. (i następnie w 2022 r.) 
Kwota przyznanego dofinansowania na 2021 r.: 172 115,00 zł. Kwota wydatkowana: 168 049,82 zł. Niewykorzystana 
kwota 4 065,18 zł (zwrócona na konto Zleceniodawcy). 
Wynik finansowy: 0 zł 
 
Na podstawie umowy nr 519/III/2021 z dnia 10.08.2021 r. Fundacja na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizowała dwuletnie zadanie publiczne „Rodzina ma tę moc!”. 
Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. (i następnie w 2022 r.) Kwota przyznanego 
dofinansowania na 2021 r.: 173 645,73 zł. Kwota wydatkowana: 167274,83 zł. Niewykorzystana kwota 6 370,90 zł 
(zwrócona na konto Zleceniodawcy). 
Wynik finansowy: 0 zł 
 
 
Na podstawie umowy nr OR.524.2.6.2021 z dnia 23 lipca 2021 r. Fundacja na zlecenie Powiatu Myśliborskiego 
realizowała zadanie publiczne „Aktywni żyją ciekawiej”. Projekt realizowany był w okresie od 02.08.2021 r. do 
30.09.2021 r. Kwota przyznanego dofinansowania: 3712,00 zł. Kwota wydatkowana: 3600,00 zł. Niewykorzystana 
kwota 112,00 zł (zwrócona na konto Zleceniodawcy). 
Wynik finansowy: 0 zł 
 
Na podstawie umowy nr PiR.526.6.2.2021 z dnia 16 września 2021 r. Fundacja na zlecenie Gminy Dębno realizowała 
zadanie publiczne „BAL SENIORA, czyli spotkanie seniorów zza miedzy”. Projekt realizowany był w okresie od 
20.09.2021 r. do 20.10.2021 r. Kwota przyznanego i wydatkowanego dofinansowania: 7300,00 zł. 
Wynik finansowy: 0 zł 
 
Łącznie: 346224,65 zł ze źródeł publicznych (tj. ze środków budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego) 
 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 

CIT-8 
PIT-4R 
VAT-9M 
PCC-3 

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) 

NIE X TAK  

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka 
operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji 

 
Nie dotyczy 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

Nie dotyczy 

 



 

    …………………………………………              ……………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji     podpis członka zarządu fundacji 

 

Szczecin, 30 grudnia 2022 

………………………………… 

 miejscowość, data 


