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I. WSTĘP 

 

           Krótka charakterystyka organizacji oraz podstawowe cele jej działania. 

 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zarejestrowane zostało 12 maja 1990r. 

uzyskując wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055717, posiada 

REGON 632242343 oraz NIP  781-10-25-517. Siedziba Stowarzyszenia mieści się  

w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 40/41. 

 Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od dnia 

25.10.2004r. Zrzesza na dzień 31.12.2015r. 36 członków, ponadto jest członkiem prawnym:  

 Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich w Warszawie,  

 Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu od 2003 roku, 

 Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” w Gnieźnie od 1999r., 

 Stowarzyszenia Światowid w Małachowo Szemborowice od 2012 roku. 

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie: 

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznych, 

 działalności charytatywnej, 

 ochrony i promocji zdrowia, 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 

 działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

 wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

 turystyki i krajoznawstwa, 

 porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

 upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji, 

 pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  

i zagranicą, 

 upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 

 działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy 

społeczeństwami, 

 promocji i organizacji wolontariatu, 

 pomocy Polonii i Polakom zagranica, 

 działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 

 działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka, 



 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz pomocy socjalnej dla rolników i ich rodzin, 

pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, 

 działalności wspomagającej techniczne, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje 

pozarządowe i spółdzielnie socjalne. 

 

Stowarzyszenie prowadzi statutową działalność odpłatną i nieodpłatną. 

Odpłatna działalność statutowa to:  

 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównanie szans tych rodzin i osób, 

 działalność charytatywna, 

 ochrona i promocja zdrowia, 

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

 nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

 krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

 porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy 

społeczeństwami, 

 promocja i organizacja wolontariatu. 

 

Nieodpłatna działalność statutowa to   

 

 pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównanie szans tych rodzin i osób, 

 działalność charytatywna, 

 ochrona i promocja zdrowia, 

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

 nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

 krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

 porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy 

społeczeństwami 



 promocja i organizacja wolontariatu 

 rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz pomoc socjalna dla rolników i ich rodzin 

 

II. WŁADZE STOWARZYSZENIA MŁODYCH WIELKOPOLAN 

 

1. Zarząd SMW – skład osobowy, zmiany w okresie sprawozdawczym. 

 

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 20 czerwca 2015 r. Zarząd pracował 

w następującym składzie:              

 

Prezes – Tadeusz Tomaszewski 

 

Wiceprezes – A. Laura Filipiak  

 

Wiceprezes – Stanisław Dolaciński  

 

Sekretarz – Bartosz Wojciechowski  

 

Skarbnik – Elżbieta Meyer – Nowicka (zakończenie kadencji - czerwiec 2015r.) 

 

Członek Zarządu – Anna Stanowska  

 

Członek Zarządu – Agnieszka Frąckowiak   

 

Członek Zarządu – Arleta Bekas 

 

Od 20 czerwca – 30 września 2015r. 

 

Prezes – Tadeusz Tomaszewski 

 

Wiceprezes – Stanisław Dolaciński 

 

Wiceprezes – Agnieszka Frąckowiak  

 

Wiceprezes – Anna Stanowska 

 

Sekretarz – Bartosz Wojciechowski (30 września 2015r. rezygnacja) 

 

Skarbnik – Beata Kraska 

 

Członek Zarządu – Arleta Bekas 

 

Członek Zarządu – Julita Pawlak  

 

 

 

 

 

 



Od 30 września – 31 grudnia 2015r. 
 

Prezes – Tadeusz Tomaszewski 

 

Wiceprezes – Stanisław Dolaciński 

 

Wiceprezes – Agnieszka Frąckowiak  

 

Wiceprezes – Anna Stanowska 

 

Sekretarz – Julita Pawlak 

 

Skarbnik – Beata Kraska 

 

Członek Zarządu – Arleta Bekas 

 

Członek Zarządu – Krzysztof Wojciechowski 

 

 

2. Trybunał Kontrolno-Orzekający 

 

W okresie sprawozdawczym od  dnia 1 stycznia do 20 czerwca  2015 r. Trybunał pracował                

 w następującym składzie: 

 

      Przewodniczący                                                – Marzena Dyc-Rewers 

Wiceprzewodniczący                          – Franciszek Kosicki                                                                    

Sekretarz                                                 – Maria Wiśniewska. 

  

      od  dnia 20 czerwca do 31 grudnia 2015 r. 

   

      Przewodniczący                                         – Marzena Dyc-Rewers 

Wiceprzewodniczący                          – Franciszek Kosicki                                                                    

Sekretarz                                                  – Maria Wiśniewska. 

Członek                                                              - Andrzej Nowaczewski 

 

  

3. Działalność Zarządu Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. 

 

 Zarząd działał na podstawie Statutu Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan oraz 

Regulaminu Działania Zarządu. 

 

 

 W roku sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń Zarządu SMW. Posiedzenia 

przeprowadzane były według przyjętych planów, a tematyka obejmowała zagadnienia mające 

zasadnicze znaczenie dla bieżącej działalności Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. Na 

posiedzenia Zarządu zapraszani byli członkowie Trybunału Kontrolno-Orzekającego, a także 

inne osoby zaangażowane w pracę na rzecz Stowarzyszenia.  W 2015 roku podjętych zostało 

9 uchwał, które dotyczyły: 

 podjęcia decyzji, że SMW jest jednostką mikro w rozumieniu Ustawy z dnia 

11 lipca 2014r. o zmianie rachunkowości, 



 przyjęcia rezygnacji z funkcji sekretarza SMW oraz członkostwa pana 

Bartosza Wojciechowskiego, 

 w sprawie wyboru do Zarządu Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, 

 w sprawie wyboru przedstawiciela SMW na Walne Zgromadzenie, 

Akcjonariuszy Ośrodka Rekreacyjnego „Wielkopolska S.A” w Rudnie, 

 w sprawie skreślenia z listy członków SMW,  

 wyboru Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Wielkopolskiego 

LZS w Poznaniu, 

 przekazania środków finansowych w formie darowizny na cele rehabilitacyjne 

i ochronę przeciwpożarową, 

 zawarcia umowy zlecenie dla pani Julity Pawlak od 01.01.2015r. do 30 

czerwca 2016r., 

 przekazania darowizny dla GLKS Pelikan Niechanowo, 

    

 W 2015 roku Stowarzyszenie realizowało zadania i projekty w ramach 20 umów  

z podmiotami administracji publicznej na łączną kwotę dotacji 206 325,00: 

 rządowej – 3 (2 umowy MSiT, 1 umowa MPiPS)  

 samorządowej – 17 (UMWW – 3 umowy, Powiat Gnieźnieński – 2 umowy, PCPR 

Gniezno – 1 umowa, 11 umów z gminami: Miasto Gniezno – 6, Niechanowo – 1, 

Kołaczkowo – 1, Kłecko – 1, Gołańcz – 1, Witkowo – 1,  

 

 W 2015 roku Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zatrudniało na umowę o prace  

w wymiarze ¼ etatu 1 osobę: Beatę Kraska – Księgową Stowarzyszenia Młodych 

Wielkopolan (od dnia 05.09.2014 r.). W ramach umów cywilno – prawnych przy realizacji 

projektów prowadzonych w ramach umów z podmiotami publicznymi zatrudnione były 102 

osoby, którym łącznie wypłacono kwotę - 86 320,50 zł 

Podatnicy w ramach przekazywanego  1 % podatku na OPP za 2014 roku przekazali kwotę  

83 424,10 zł 

 

III. GŁÓWNE KIERUNKI AKTYWNOŚCI PROGRAMOWEJ  

STOWARZYSZENIA MŁODYCH WIELKOPOLAN: 

 

 promowanie aktywności fizycznej, poprzez organizację imprez sportowo – 

rekreacyjnych, kierowanych do dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami oraz 

różnych grup społecznych,  

 organizacja kursów, szkoleń i seminariów, 

 aktywizacja działań na rynku pracy, 

 realizacja programów specjalnych w tym dla seniorów,  

 organizacja bezpłatnych porad i konsultacji prawnych dla mieszkańców regionu, 

 współpraca z władzami państwowymi i samorządami terytorialnymi oraz 

organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi a także radami 

osiedlowymi i sołeckimi w realizacji celów statutowych. 

 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 

STOWARZYSZENIA MŁODYCH WIELKOPOLAN 

ZA ROK 2015 

 
IV. MASOWE IMPREZY SPORTOWE -12.813 uczestników (48 imprez) 

 

Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

3146 uczestników (5 imprez) 

 

 

1. XXV Ogólnopolski Bieg Niechana – 22.05.2015 r. – Niechanowo –850 osób, 

 

2. Turniej Półkolonii w grach i zabawach sprawnościowych 31 sierpnia 2015r. – 100 osób 

 
3. Regionalna Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna Półkolonii „Sport – Uśmiech – Zabawa 2015” – 

28.07.2015 r.  

(współfinansowana w ramach projektu PO FIO 2015 Wielkopolska Akademia  

Obywatelska – Gniezno – 800 osób)  

 

4. XXV Jesienny Bieg Osiedla Winiary – Gniezno – 26.09.2015 r. ( współfinansowany  

      w ramach projektu PO FIO 2015 Wielkopolska    Akademia Obywatelska – 1146 osób. 
 

5. IX edycja Ligi Gminnej Szóstek Piłkarskich „Nie piję, Nie biorę narkotyków”  

w Niechanowie 25.04. – 28.06.2015r.  – 16 turniejów  - 250 osób  

 

 

Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych 

1187 uczestników (6 imprez) 

 

1. XX Integracyjna Spartakiada Sportowo-Rekreacyjnych z okazji „Światowego Dnia 

Inwalidy” – Gniezno 11.04.2015 r. –200 osób, 

 

2. Integracyjna Spartakiada Sportowo-Rekreacyjnych z okazji „Światowego Dnia Inwalidy” 

– Trzemeszno 10.04.2015 r. –120 osób,   

 

3. VIII Regionalny Festyn Sportowo – Rekreacyjny „Sport Receptą na Zdrowie”  

 29.05.2015 r. – Gniezno – 200 osób,  

 

4. Integracyjna Spartakiada Sportowo-Rekreacyjnych z okazji „Światowego Dnia Inwalidy” 

Bieganowo 06.06.2015r. – 200 osób 

 

5. XIX Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych – Witkowo – 21.11.2015r. 

- 167 osób, 

 

6. XXI Powiatowa Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – Gniezno - 

17.12.2015 r. –   300 osób. 

 

 

 



Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 

 i sportu w środowiskach wiejskich oraz różnych grupach społecznych 

8480 osób (37 imprez) 

 

 

1. XV I Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów 

  w Tenisie Stołowym – Witkowo -  07.02.2015 r. – łącznie 140 osób, 

 

2. VIII  Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  

w Gnieźnie w Tenisie 

Stołowym – Witkowo - 14.02.2015  r. – 160  uczestników,   
 

3. VIII Zimowa Spartakiada Sołectw Gminy Niechanowo – 22. 02. 2015r. – 300 osób 

 

       

4. VI Regionalny Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny – Gniezno - 03.05.2015 r.- 1.000 

osób, 
 

5. Rodzinne Festyny Sportowo – Rekreacyjne w Malczewie, Czechowie, Karsewie, 

Mierzewie maj - lipiec 2015r. – 350 osób 

 

 

6. Regionalna Spartakiada „Na Sportowo i Rodzinnie” z okazji Dnia Matki i Dziecka  

Bieganowo – 06.06.2014 r. - 200 osób, 

 

7. VIII Pojedynek Sportowo Rekreacyjny Rodzinnych Ogrodów Działkowych w dniu 

20.06.2015 roku – Gniezno  –200 osób, 

 
8.  XVI Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów- Bieganowo - 21.06.2015 r.  

(współfinansowany w ramach projektu PO FIO 2015 Wielkopolska Akademia  

Obywatelska MPiPS, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Gminę Kołaczkowo)- 1000 osób, 

 

 

9. Święto Folkloru –Bieganowo-22.08.2015r. 

współfinansowany w ramach projektu PO FIO 2015 Wielkopolska Akademia  

Obywatelska MPiPS, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Gminę Kołaczkowo)- 500 osób, 

 

10. Festyn Sportowo – Rekreacyjny „Pożegnanie Lata 2015” – Gniezno – 30.08.2015 r. - 

1.000 osób, 
 

11.  Festyn Rekreacyjny – Grzybobranie - Gołąbki k. Trzemeszna (powiat gnieźnieński) - 

10.10.2015r. współfinansowany w ramach projektu PO FIO 2015 Wielkopolska 

Akademia Obywatelska MPiPS,  - 80 osób, 

 

12.  XVIII Regionalna Spartakiada UKS i MDP „ Sport Uśmiech Zabawa” w Witkowie – 

21.11. 2015r.- 350 osób 

 

13. 22 spartakiady w ramach XII Cyklu Spartakiad „Integracja na Sportowo  

i Świątecznie”- Pietrzyków, Targowa Górka, Bieganowo, Kołaczkowo, Zieleniec, 

Budziłów, 2x Września, Bugaj, Ruchocinek, 3 x Gniezno, Strzyżewo Paczkowe, 



Niechanowo, Przedszkole Niechanowo, Jarząbkowo, Działyń, Dąbrówka Kościelna, 

Owieczki, Zagórów, Goranin – 01.12 - 29.12.2015 r. 3200 osób ( współfinansowany 

 ze środków dotacji: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej PO FIO, Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, przez samorządy gmin, rady sołeckie, sponsorów). 
 

Imprezy masowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, 

cieszyły się dużą popularnością, jako przedsięwzięcia cykliczne, na stałe wpisane  

w kalendarze grup środowiskowych. Imprezy sportowo-rekreacyjne, są odpowiedzią  

na zapotrzebowanie środowisk lokalnych, wiejskich oraz małomiasteczkowych. Wśród 

uczestników tych imprez dominowały osoby o trudnej sytuacji materialnej. W organizację 

oraz przebieg zadań zaangażowane było grono wolontariuszy, natomiast proces rekrutacji 

uczestników odbywał się w ramach współpracy z placówkami oświatowymi, ośrodkami 

pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi, samorządami terytorialnymi i radami 

sołeckimi, radami osiedlowymi. Imprezy zintegrowały społeczności lokalne, a ponadto- 

zaktywizowały środowiska wiejskie do aktywnego uczestnictwa w zagospodarowaniu czasu 

wolnego poprzez sport.  

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan było bezpośrednim 

organizatorem 48 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których wzięło udział  12.813 

uczestników. 

 
 

V. WYPOCZYNEK SPORTOWO - REKREACYJNY W OKRESIE LETNIM - 625 

uczestników 

         

WYPOCZYNEK W MIEJSCU ZAMIESZKANIA -  Półkolonie „Sport – Uśmiech – 

Zabawa 2015” 

625 uczestników 

 

Półkolonie „Sport - Uśmiech - Zabawa 2015”, zorganizowane po raz 20 realizowane były  

w 22 punktach półkolonijnych na terenie 5 gmin województwa wielkopolskiego. 

 

L.P.  GMINA  PLACÓWKA  LICZBA 

DZIECI  

Koordynator  Termin  

1  

Miasto 

Gniezno  

SP 5   

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

Stanisław 

Dolaciński 

 

 

 

 

 

20.07- 31.07. 

2015r. 

2 MŚS Cymsa  

3  MŚS 

Kilińskiego  

4 MŚS Winiary 

SP 12 

5 GSM  

Budowlanych  

6 

Witkowo  

Skorzęcin   

 

100 

 

 

Joanna 

Adamczewska 

 

 

 

20.07- 31.07. 

2015r. 

7  Mąkownica  

8 Mielżyn  

9 Ruchocinek 



10 

Niechanowo  

Jarząbkowo   

 

 

200 

 

 

 

Barbara 

Ostojska 

 

 

 

20.07- 31.07. 

2015r. 

 

11  Niechanowo  

12  Gurówko  

13 Trzuskołoń  

14 

Kłecko  

Ułanowo   

 

 

125 

 

 

 

Elżbieta 

Janiak 

 

 

20.07- 31.07. 

2015r. 

Charbowo 

15  Kłecko  

16 Michalcza   

17  Dębnica  

18 

Gołańcz  

Gołańcz   

 

 

 

100 

 

 

 

 

Barbara 

Senger 

 

 

 

 

13.07 – 24.07 

2015r. 

19  Czesławice  

20 Czeszewo  

21 Panigród  

22 Smogulec  

 

W zajęciach na Półkoloniach łącznie uczestniczyła 625 -osobowa grupa dzieci  

i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Opiekę nad uczestnikami 

półkolonii sprawowała 57 osobowa  kadra (kierownicy i wychowawcy) oraz 2 

wolontariuszy rekrutująca się spośród nauczycieli, studentów, młodzieży pomaturalnej oraz 

osób bezrobotnych i wolontariuszy. Nad przygotowaniem i organizacją zajęć czuwali  

w gminach koordynatorzy.  

Bazą Półkolonii były: sala Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, szkoły  

podstawowe i gimnazja, świetlice wiejskie i świetlice socjoterapeutyczne, domy kultury  

i przedszkola, z zapleczem do realizacji programu sportowo-rekreacyjnego – sale 

gimnastyczne, boiska.  

 W każdym punkcie półkolonijnym  

prowadzone były 6-godzinne zajęcia programowe przez okres 10 dni. Bardzo ważnym 

elementem dnia półkolonijnego było dożywianie, zazwyczaj był to ciepły posiłek, owoce, 

napoje, słodycze. 

 Rekrutacja uczestników prowadzona była już od maja 2015 r. w szkołach 

podstawowych  

i gimnazjach oraz środowiskach lokalnych przez pracowników Stowarzyszenia i 

koordynatorów półkolonii, przy współpracy pedagogów szkolnych, ośrodków pomocy 

społecznej oraz sołtysów 

( dotacje: samorządy gmin, rady sołeckie, sponsorzy). 

 

 

 

 

 

 



VI. ORGANIZACJA, KURSÓW I SZKOLEŃ - 232 uczestników 

 

9 SZKOLEŃ – 182 osoby 

 4 edycje kursów pedagogicznych 

dla kandydatów na wychowawców  

w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży – Gniezno, Kostrzyn. Gołąbki, Łagów.  

Udział w nim wzięło  - 110 uczestników, 

 1 edycja kursu dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży – udział  

w nim wzięło 10 osób, 

 3 edycje kursów dla kierowników wycieczek szkolnych – 32 osoby, 

 Kurs obsługi komputera – Gniezno – 10 osób, 

 1 edycja – Szkolenia – „Status Pożytku Publicznego szansą rozwoju UKS-ów, 

Klubów Sportowych  oraz Stowarzyszeń Kultury Fizycznej” - Giewartrów – 19- 20 

września 2015r. – 20 osób. 

 

 

SPOTKANIA INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE – 50 osób 
1. Forum Dyskusyjne podmiotów pozarządowych– Stowarzyszenie Światowid 50 osób.   

 

 

VII. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO - EDUKACYJNA PROWADZONA PRZEZ MCK 

i KIS  5352 osób  

 

 Młodzieżowe Centra Kariery w Gnieźnie, Witkowie, Kłecku i Niechanowie,  

 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Gnieźnie, 

 Klub Integracji Społecznej W Kłecku, 

 

 Na podstawie porozumień zawartych przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan  

z Ochotniczymi Hufcami Pracy, samorządami gminnymi i Powiatowymi Urzędami Pracy 

prowadzone są Klub Integracji Społecznej w Kłecku, Młodzieżowe Centrum Kariery  

w Gnieźnie, Niechanowie, Witkowie, Kłecku. Jednostki te w ramach zadań statutowych 

SMW prowadzą aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego Gniezna, Witkowa, 

Kłecka, Niechanowa. 

 MCK w Niechanowie, Witkowie, Kłecku funkcjonują na bazie wcześniejszych 

Klubów Pracy. Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

spowodowała ich przekształcenie w Młodzieżowe Centra Kariery. 

 

MCK (Klub Pracy) w Witkowie powstał w dniu 1 kwietnia 2000 roku początkowo 

jako jednostka podległa Klubowi Pracy w Niechanowie. W dniu 22 października 2001 roku 

podpisano porozumienie na działalność jako osobna jednostka. Partnerami porozumienia byli: 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Wielkopolską Komendą OHP w Poznaniu, 

Powiatowym Urzędem Pracy oraz Urzędem Miasta i Gminy Witkowo. Funkcję Doradcy 

Zawodowego MCK pełni Joanna Adamczewska. 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Witkowie w roku 2015 zrealizowało: 

- 3.06.2015 r. Dzień Dziecka w Ruchocinku (ok. 120 dzieci) 

Zabawa na świeżym powietrzu, w trakcie której dzieci mają możliwość wzięcia udziału  

w konkurencjach sportowo – rekreacyjnych od lat cieszy się dużym powodzeniem wśród 

mieszkańców sołectwa (tym razem sołectwa Ruchocinek i Dębina). 

- 27.06.2015 r. Dzień Dziecka w Mąkownicy (ok. 50 dzieci) 



Zabawa na świeżym powietrzu, w trakcie której dzieci mają możliwość wzięcia udziału  

w konkurencjach sportowo – rekreacyjnych od lat cieszy się dużym powodzeniem wśród 

mieszkańców sołectwa Mąkownica. 

- 30.09 – 11.12.2015 r. Lektorat języka angielskiego (15 os. ) 

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu Wielkopolska Akademia Obywatelska 

współfinansowanego ze środków dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  

Lektorat języka angielskiego skierowany był do młodzieży uczącej się. Miejscem spotkań 

było Gimnazjum w Witkowie, gdzie raz lub dwa razy w tygodniu 15 – osobowa grupa 

spotykała się na zajęciach. Zajęcia trwały 30 godz., co pozwoliło uczestnikom na 

przypomnienie podstawowych zasad komunikowania w języku angielskim, a dla niektórych - 

na utrwalenie słownictwa i gramatyki zdobytej już wcześniej podczas edukacji szkolnej. 

Lektorat prowadziła nauczyciel języka angielskiego w witkowskim Gimnazjum – Violetta 

Cejman.  

- 4.12.2015 r. „Na sportowo i świątecznie” w Ruchocinku (paczki: 160, uczestnicy 256 os.) 

Podczas imprezy dzieci miały możliwość wzięcia udziału w konkurencjach sportowo – 

rekreacyjnych. Nowością była nauka tańca, czyli świąteczna Zumba. Jednak niespodzianką, 

na którą z niecierpliwością czekały wszystkie dzieci było spotkanie z głównymi gośćmi 

imprezy, jakimi byli Mikołajowie i wręczenie dzieciom paczek ze słodyczami.  

 

 MCK (Klub Pracy)  w Kłecku  działa na podstawie porozumienia zawartego 

31.12.1997 roku pomiędzy Urzędem Miejskim w Kłecku, Stowarzyszeniem Młodych 

Wielkopolan w Poznaniu, Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP w Poznaniu oraz 

Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie. Funkcję Doradcy Zawodowego MCK Elżbieta 

Janiak.  

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kłecku w roku 2015 realizowało: 

- porady indywidualne, grupowe i aktywizacyjne oraz warsztaty Aktywnych Metod 

Poszukiwania Pracy w formie skróconej i pełnej. 

Ogółem w przedsięwzięciach uczestniczyło 1.705 osób 

 

 MCK (Klub Pracy) w Niechanowie powstał na podstawie porozumienia zawartego 

w dniu    2 lutego 1996 roku pomiędzy Urzędem Gminy  w Niechanowie, Stowarzyszeniem 

Młodych Wielkopolan w Poznaniu, Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP w Poznaniu 

oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie. Funkcję Doradcy Zawodowego MCK 

Barbara Ostojska.  
Młodzieżowe  Centrum Kariery w Niechanowie - w roku 2015 skorzystało  1780 osób 

 były to porady indywidualne i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla młodzieży 

uczącej i osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

We współpracy ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan 

- Półkolonie w miejscu zamieszkania - bezpieczny wypoczynek, rola sportu w kształtowaniu 

człowieka,  edukacja przyrodnicza i ekologiczna, propagowanie bezpiecznego wypoczynku w 

gospodarstwie rolnym,  bezpieczne poruszenie sie po drogach - dla dzieci z rodzin 

popegeerowskich, rodzin wielodzietnych i ubogich od 20 - 31.07.2015 – 200 osób w 

placówkach oświatowych: Zespole Szkół  w Niechanowie  i WDK  Jarząbkowo, świetlicy 

wiejskiej w Trzuskołoniu i Gurówku.  

Opiekę nad dziećmi sprawowało 12 wykwalifikowanych wychowawców. 

- „ Integracja na Sportowo i Świątecznie” -  udział w konkurencjach sportowych, integracyjne 

spotkanie  z Mikołajem i wręczenie paczek ze słodyczami- dla dzieci z rodzin 

popegeerowskich, rodzin wielodzietnych i ubogich - 07- 08.12.2015 – 440 uczestników – w 

placówkach oświatowych: Zespole Szkół  i Przedszkolu w Niechanowie  oraz Szkole 



Podstawowej w Jarząbkowo. 
Współpraca z partnerami: 

-    Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie 

-    Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan 

–  Urzędem Gminy w Niechanowie 

–  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

–  Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie 

–  Placówkami Oświatowymi 

–  Organizacjami Pozarządowymi 

 

 Młodzieżowe Centrum Kariery w Gnieźnie powstało 23 listopada 2009 roku jako 

projekt w ramach EFS „OHP jako realizator usług rynku pracy” w ramach porozumienia 

między WWK OHP w Poznaniu a Urzędem Miasta w Gnieźnie. Partnerami porozumienia  

w sprawie MCK w Gnieźnie są Powiatowy Urząd Pracy i Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan. Osoby prowadzące MCK: Agnieszka Frąckowiak-doradca zawodowy (2009-

2015, Monika Frąckowiak-Specjalista ds. szkoleń(2014-2015), Daria Woźnicka-doradca 

zawodowy(grudzień 2015). 

W okresie od 01.01.2015r. -31.12.2015r.z usług Młodzieżowego Centrum Kariery w Gnieźnie 

 skorzystało 1426  osób młodzieży uczącej się, poszukującej pracy, w tym: 

-  z doradztwa dot. tematyki: 

„Decyzje edukacyjne –planowanie kariery zawodowej”, „Słownik wybranych zawodów  

z przyszłością”, „Zwycięskie CV-dokumentacja podczas rekrutacji”, „Networking.  

Jak znaleźć pracę i odnieść sukces  zawodowy dzięki tworzeniu sieci kontaktów”, 

„Autoprezentacja podczas rozmowy z pracodawcą”, „Rozmowa kwalifikacyjna”,  

„Jak chronić swoje prawa w pracy”, ”Podjęcie zatrudnienia( Nowa praca. Świadczenie pracy 

a prawny stosunek pracy. Praca zespołowa. Wymagania pracodawcy. Rozwój zawodowy- 

staże, wolontariat)”, „ABC tworzenia własnej firmy” -1306 osób, 

 

- ze szkoleń zawodowych 50 osób (szkolenia: Spawacz metodą TIG-10 osób, Magazynier  

z obsługą wózka jezdniowego-10 osób, Spawacz metodą MAG-10 osób, Operator wózka 

jezdniowego-14 osób), 

 

- ze szkoleń miękkich-42 osoby ( szkolenia: „Praktyczne aspekty pozyskiwania wsparcia  

na start - Fundusze Unii Europejskiej 2014-2020, „Orientuj się! Twój rynek edukacyjno-

zawodowy”, „Prezentuj się! Twój profil zawodowy”; 

 

- z projektu: Gwarancje dla młodzieży – Równi na Rynku Pracy, współfinansowanego  

ze środków UE - 28 osób( szkolenia zawodowe, doradztwo, staże). 

 

Ponadto MCK Gniezno w 2015r. zorganizowało: 

 

 3 Festyny Kariery w Bieganowie ( 06.06.2015, 21,06.2015, 22.08.2015),            

 1 Festyn Kariery w Gnieźnie (28.07.2015) 

 Targi Pracy 21.04.2015r., 20.09.2015r.Gniezno 

 Targi-giełdę kontaktową: „MŁODZIEŻOWE FORUM KARIERY” 24.09.2015 r. III 

LO w Gnieźnie, 

 Dni Otwarte MCK Gniezno17.12.2015r. 

 

 

 



VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW SPECJALNYCH – 11.100 osób 

 

Projekt: Wielkopolska Akademia Obywatelska  1.05.2015 r.-31.12.2015 r. 

                                            
W okresie od 1maja do 31 grudnia 2015r. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan realizowało 

projekt: Wielkopolska Akademia Obywatelska, na którego realizację  pozyskało dotację  

z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich w wysokości 57.000zł.  

 Wielkopolska Akademia Obywatelska, - to inicjatywa powołana w celu zwiększenia 

potencjału aktywności społeczno-zawodowej i edukacyjnej mieszkańców województwa 

wielkopolskiego, z powiatów: gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, słupeckiego, wągrowieckiego, 

poznańskiego, osób reprezentujących różne grupy wiekowe i środowiskowe, partnerów: 

instytucjonalnych, pozarządowych, propagujących inicjatywę i aktywizację społeczności lokalnych  

na różnych płaszczyznach.  

Przewidziane działania projektowe nakierowane zostały na to, by w różnych formach 

angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania, w tym łączenia aktywności wraz  

ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.  

 „AKADEMIA” stała się  swoistą kuźnią pomysłów i inicjatyw podejmowanych przez działaczy 

 „III sektora”, członków gr nieformalnych (np. Grup Odnowy Wsi), liderów lokalnych. 

             W  celu sprawnej realizacji projektu zrealizowano następujący pakiet działań: 

I.PORADNICTWO (PUNKTY KONSULTACYJNE: Gniezno, Bieganowo oraz pozostałe – mobilne-w ramach 

zapotrzebowania w siedzibach partnerów pozarządowych, samorządowych).W Punktach 

Konsultacyjnych– w zależności od podejmowanej problematyki –zarządzania informacją 

 w społecznościach lokalnych, w tym w organizacjach pozarządowych, wolontariatu, zarządzania 

funduszami w UE, prawa, pomocy i integracji społecznej beneficjenci projektu mogli skorzystać 

 z nieodpłatnego wsparcia doradczego specjalistów, ekspertów (w liczbie 190 godz. dla 355 

uczestników) w zakresie: 

- utworzenia organizacji pozarządowej, w tym: zorganizowania pierwszego, założycielskiego zabrania 

członków organizacji, przeprowadzenia procesu rejestracji organizacji pozarządowej, zatrudnienia 

pierwszych pracowników, wolontariuszy, przygotowywania wniosków aplikacyjnych, zadań 

projektowych, - księgowości w organizacjach pozarządowych, 

- tworzenia Grup Odnowy Wsi, budowania Strategii Sołectw-Planów Odnowy Miejscowości, 

aktywnego wspierania przedsięwzięć zawartych w Planach Odnowy Miejscowości, realizacji zadań 

finansowanych z Funduszu Sołeckiego i In., włączania społeczności lokalnych do Wielkopolskiego 

Programu Odnowy Wsi, 

 

- Młodzieżowych Rad Gmin, Gminnych Rad Seniorów, Gminnych Rad Sportu, Rad Osiedlowych, 

będących sposobem na aktywne działanie obywatelskie w społeczności lokalnej, 

-bezpłatnego poradnictwa prawnego dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym jako formuły 

niwelującej niską świadomość obywatelską. 

      Ponadto AKADEMIA była  programem, na który złożył się cykl kompleksowych szkoleń  

i warsztatów(295 godz.-145 osób), tj.: Kurs ”E –learning w edukacji” (Zespół Szkół Publicznych  

w Żydowie), Lektoraty języka angielskiego( Gimnazjum-Witkowo, Bieganowo-Szkoła Podstawowa  

w Bieganowie, Poznań-Bursa nr 2), Warsztaty taneczno-ruchowe(Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Trzemeszno, Świetlica Wiejska  Bieganowo), Szkolenie: Akademia Lokalnych Liderów 

(Kołaczkowo).  

Z kolei organizacja cyklu imprez sportowo-integracyjnych wynikała z „inicjatywy 

oddolnej” lokalnych społeczności, które wychodzą z założenia, że realizacja projektu 

przyniesie wymierne efekty: uatrakcyjni ofertę kulturalną wsi i miast, zapewni dzieciom, 

młodzieży, dorosłym „w każdy wieku” warunki 

 do wymiany doświadczeń kulturowych, wpływając na konkurencyjność miejsca w którym 

żyją. Wspólne spędzanie czasu podczas imprez i zawodów sportowych, pozwoliły 



uczestnikom lepiej się poznać, w wielu przypadkach przerodziło się w trwałe kontakty 

 i konsolidację środowisk. Ponadto –zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlic 

wiejskich, ośrodków kultury, hal i boisksportowych, basenów będzie miało znaczący wpływ 

na ogólny rozwój kulturalny, społeczny i fizyczno-ruchowy lokalnych społeczności. 

Wielofunkcyjność tych miejsc powoduje, że - w procesie długofalowym pozwolą one na 

skuteczną promocję walorów dziedzictwa kulturowego, zapewnią jednocześnie odpowiednią 

infrastrukturę krajoznawczą – turystyczną. Zorganizowano zatem 8 zadań integracyjnych  dla 

osób z różnych przedziałów wiekowych: dzieci, młodzieży, osób starszych (7000 uczestników). 
-Regionalny Cykl Spartakiad „Na sportowo i rodzinnie” z okazji Dnia Matki i Dziecka- 

(Bieganowo), 

-XVI Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów(Bieganowo), 

-Akcja Letniego wypoczynku-Półkolonie w miejscu zamieszkania (Gminy: Miasto Gniezno, 

Niechanowo, Witkowo, Kłecko, Gołańcz), 

- Regionalna Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna podczas "Akcji Letniego Wypoczynku" 

(Gniezno), 

-Święto Folkloru/Warsztaty Folklorystyczne – tradycje ludowe kultywowane przez Zespół 

Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”(Bieganowo), 

-XXV Jesienny Bieg Osiedla Winiary (Gniezno), 

-Piknik „Jesienne Grzybobranie”( Gołąbki), 

-XII Cykl Spartakiad” Integracja na Sportowo i Świątecznie”( powiaty: gnieźnieński, 

wrzesiński, słupecki). 

Ogółem w działaniach projektowych wzięło  udział ok.7500 beneficjentów bezpośrednich  

(355 - poradnictwo, 145 -szkolenia, warsztaty, 7000 - przedsięwzięcia integracyjne), a wraz  

z otoczeniem adresatów przedsięwzięć 11.100 osób. 

 

Oferta „Akademii” skierowana została zarówno do osób indywidualnych, grup 

nieformalnych, jak i zorganizowanych-zorientowanych na zasoby, planujących swój udział  

w projektach rozwojowych, w tym do„różnych grup wiekowych”(dzieci, młodzieży,osób 

starszych),co w efekcie spowodowało: 

- zangażowanie się obywateli i społeczności dla dobra wspólnego, członkostwo  

w organizacjach pozarządowych,inicjatywę lokalną, 

- pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturowej, w tym promocję rodzimej 

tradycji, a co za tym idzie-współpracę różnorodnych środowisk  w sferze lokalnej, 

regionalnej i narodowej kultury, 

-  zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania na rzecz aktywnej integracji,  

w tym współpracę służb społecznych oraz sektora publicznego i obywatelskiego  

i w zakresie integracji społecznej. 

Partnerzy zadania: 

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie-Departament Pożytku Publicznego   

- Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, placówki oświatowe, rady sołeckie, grupy 

odnowy wsi w obszarze województwa wielkopolskiego. 

 
WYPRAWKA SZKOLNA - 55 dzieci 

 

Stowarzyszenie w 2015 roku po raz 15-ty  

w ramach współpracy z władzami  

samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej  

i sponsorami zorganizowało wyprawkę szkolną dla 55 dzieci z rodzin wielodzietnych o 



niskim statusie materialnym. Wartość jednej wyprawki szkolnej wynosiła 100 zł. W ciągu 

15- tu lat zostało przekazanych przez SMW 1161  

wyprawek. 

 

KONKURSY - 387 uczestników 

 

XX  Edycja Konkursu „Gmina Niechanowo – Historia i Współczesność” Niechanowo  

(3 etapy) kwiecień – maj 2015r - 387 uczniów. Stypendia w konkursie ufundowali:  

 

 Poseł na Sejm RP  - Tadeusz Tomaszewski - 1500 zł -  I miejsce – gimnazjum, 

 Wójt Gminy - Eugeniusz Zamiar - 1000 zł – I miejsce -  SP klasy IV-VI, 

 Sekretarz Gminy - Jan Wesołowski – 500 zł – I miejsce - SP klasy II-III, 

 Dyrektor Zespołu Szkół –Elżbieta Roszak-Rzepecka–300 zł -I miejsce SP klasa I, 

 Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Sikora , Arkadiusz Gaca kierownik OSiW  OHP- 

po 200 zł dla najlepszych uczniów OSiW OHP w Niechanowie. 

 

 

WYCIECZKI DO SEJMU - 611 osób 

 

Pomoc przy organizacji wycieczek do Stolicy RP-Warszawy oraz zwiedzanie Sejmu RP   

dla podmiotów społecznych i placówek oświatowych - 17 grup z terenu Wielkopolski. 

 

 

BEZPŁATNIE DYŻURY SPECJALISTÓW - 2011 porad 

 

       W ramach działalności Stowarzyszenia bezpłatne dyżury pełnili specjaliści w zakresie 

poradnictwa prawnego, pomocy społecznej, odszkodowań polsko- niemieckich, 

pozyskiwania funduszy unijnych, grantów rządowych i samorządowych.  

 

6. porady obywatelskie Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego – Prezesa SMW  

– 47 spotkań 135 osób, 

7. porady prawne- Krzysztof Kaczorek, Piotr Malach dotyczące głównie porad zakresu 

prawa administracyjnego,  

8. cywilnego, karnego, pracy, prawa rodzinnego i spadkowego - 850 porad( w 

 tym 40 porad w ramach projektu PO FIO 2015 Wielkopolska Akademia  

Obywatelska) 
9. zarządzanie informacją w organizacjach pozarządowych, zarządzenie projektami UE, 

sprawozdawczość organizacji pozarządowych –355 porad ( w tym 150 porad w ramach 

projektu PO FIO 2015 Wielkopolska Akademia Obywatelska)-Agnieszka 

Frąckowiak, Stanisław Dolaciński, Bernadeta Wojciechowska, Paulina Frąckowiak 
10. odszkodowania polsko- niemieckie Władysława Wawrowska – pełnomocnik 

Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - 83 porady,  

11. dyżury Stowarzyszenia „Dzieci Wojny” w Gnieźnie – udzielono porad 250 osobom,  

12. rozliczanie podatku dochodowego PIT - 426 porad- Beata Kraska 

 

IX.  STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN BYŁO 

WSPÓŁORGANIZATOREM NASTĘPUJĄCYCH IMPREZ, W KTÓRYCH 

WZIĘŁO UDZIAŁ  2650 osób 

 

 01.02.2015r.Koncert „Serce za Serce” Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”  



we Wrzesińskim Ośrodku Kultury -500 osób 

 Turniej Plażowej Piłki Nożnej w Skorzęcinie –200 osób 

 Pojedynek Gnieźnieńskich Kół SLD w Gnieźnie– 150 osób  

 Festyn z okazji Święta Pyry – Pożegnanie Lata 2015 w Niechanowie –1000 osób 

 Zimowa Spartakiada Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie – 200 osób 

 Powiatowe Dni Działkowca – Festyn 600 osób 

 

X. PRZEDSTAWICIELE STOWARZYSZENIA W ORGANACH PUBLICZNYCH 

 I WŁADZACH STATUTOWYCH ORGANIZACJI  

 

    Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich w Warszawie – Filipiak A. Laura, 

    Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu – Tomaszewski Tadeusz, 

    Wojewódzka Rada Zatrudnienia – Wasielewski Grzegorz, 

    Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Tomaszewski Tadeusz,                                 

   Grzegorz Wasilewski, A. Laura Filipiak, 
    Powiatowa Rada Zatrudnienia w Poznaniu – Wasielewski Grzegorz, 

    Powiatowa Rada Zatrudnienia w Gnieźnie – Janiak Elżbieta, 

    Powiatowa Rada Pożytku Publicznego w Gnieźnie –Dolaciński Stanisław, 

    Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” – Dolaciński Stanisław,  

   Miejska Rada Pożytku Publicznego – Dolaciński Stanisław,  

   Polski Związek Motorowy – Zarząd Główny – Tadeusz Tomaszewski, 

   Polski Komitet Olimpijski – Zarząd – Tadeusz Tomaszewski. 

 

XI. PARTNERZY DZIAŁAŃ STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA MŁODYCH 

WIELKOPOLAN: 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 

 Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, 

 Wojewódzka Wielkopolska Komenda OHP w Poznaniu, 

 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wrześni,  

 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, Wrześni  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, 

 Komenda Powiatowa PSP w Gnieźnie,  

 Ochotnicze Straże Pożarne: Kołaczkowo, Zieliniec, Borzykowo, Wszembórz, Gurówko, 

Witkowo, Niechanowo, Zagórów, Pietrzyków, Dąbrówka Kościelna, 

 Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” w Bieganowie-Grupa Odnowy Wsi Bieganowo, 

 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki „Chrobry – Gniezno”, 

 Stowarzyszenie Światowid w Małachowie Szemborowice, 

 Stowarzyszenie „Nasza Szkoła w Pietrzykowie”, 

 Urzędy Gmin w obszarze województwa wielkopolskiego, w tym: Urząd Miejski  

w Gnieźnie, Urzędy Gmin: Gołańcz, Kłecko, Kiszkowo, Niechanowo, Witkowo, 

Mieleszyn, Zagórów, Słupca, Trzemeszno, Gmina Gniezno, Gmina Nekla, Kołaczkowo, 

Miłosław,  

 Gminne Ośrodki Kultury w obszarze województwa wielkopolskiego, w tym w:  

Kołaczkowie, Niechanowie 

 Rady Sołeckie, Grupy Odnowy Wsi i Rady Osiedla w obszarze województwa 



wielkopolskiego, w tym: Rada Sołecka Wsi Ruchocinek, RS Działyń, RS Dąbrówka 

Kościelna, RS Strzyżewo Paczkowe, RS Bieganowo, RS Zieliniec, RS Budziłowo, RS 

Bugaj,  

 organizacje społeczne, ośrodki pomocy społecznej, placówki oświatowe, ośrodki sportu 

 i rekreacji w obszarze województwa wielkopolskiego, w tym:– m.in.: Miejskie Świetlice 

Socjoterapeutyczne w Gnieźnie, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie, 

Szkoły Podstawowe w : Bieganowie, Owieczkach, Zespół Szkół w Niechanowie,  

Zespół Szkół w Żydowie, Zespół Szkół w Targowej Górce, 

 WZ LZS w Poznaniu, SZS „WIELKOPOLSKA” OW Z OSP RP w Poznaniu, 

 Wielkopolski Związek Narządu Ruchu- Koło Gniezno, Września,  

 Uczniowski Klub Sportowy „Niechan”, GLKS „Pelikan”, UKS „Błyskawica”,  

 Stowarzyszenie „Promyk”, (Gniezno, Kiszkowo, Witkowo, Trzemeszno),  

 Ośrodki Pomocy Społecznej w obszarze województwa wielkopolskiego, w tym: OPS -  

w:  Witkowie, Gnieźnie, Niechanowie, Kłecku i Gołańczy,  

 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie, Trzemesznie, Poznaniu, 

Wrześni i Witkowie, 

 Stowarzyszenie „Polskie Dzieci Wojny” w Gnieźnie, 

 Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Gnieźnie i inne. 

 

XII. PROMOCJA 

1. Stowarzyszenie informowało za pośrednictwem mediów oraz strony internetowej 

www.smw-info.pl mieszkańców Wielkopolski o podejmowanych działaniach 

programowych. Od 23 lipca 2012 roku Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan posiada 

swoją stronę internetową na portalu społecznościowym facebook.pl, 

www.facebook.com/StowarzyszenieMlodychWielkopolan  

2. Odbyło się 7 konferencji prasowych członków władz Stowarzyszenia                                     

       i koordynatorów projektów, informujących o podejmowanych działaniach statutowych. 

3. Prowadzono promocje akcji 1 % na rzecz organizacji pożytku publicznego poprzez 

wydanie plakatu promocyjnego, wizytówki oraz udział w koalicji na rzecz 1%  

w Gnieźnie. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. z oferty programowej Stowarzyszenia 

Młodych Wielkopolan skorzystało 35 836 mieszkańców Wielkopolski.  

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan z działalności za rok 

2015 przyjęto na posiedzeniu Zarządu SMW w dniu 15.03.2016 r. 

 

 Prezes Tadeusz Tomaszewski 

Wiceprezes Stanisław Dolaciński  

Wiceprezes Agnieszka Frąckowiak 

Wiceprezes Anna Stanowska  

Sekretarz Julita Pawlak 

Skarbnik Beata Kraska  

Członek Zarządu A. Laura Filipiak 

Członek Zarządu Arleta Bekas  

Członek Zarządu Krzysztof Wojciechowski  

 

 

http://www.smw-info.pl/
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