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II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Cele statutowe organizacji:
• wsparcie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców wsi w szczególności kobiet;
• organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, festynów, koncertów spotkań, pokazów,
dyskusji;
• organizacja wyjazdów studyjnych;
• aktywizowanie ludności wiejskiej;
• poprawa jakości życia na terenach wiejskich;
• wspieranie działań związanych z rozwijaniem pozarolniczych obszarów działalności
gospodarczej;
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podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych utratą pracy nie z własnej winy;
upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i agroturystyki;
ochrona i promocja zdrowia;
promowanie produktów lokalnych, rzemiosła, rękodzielnictwa i innych wyrobów;
upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn;
wspieranie działalności na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych;
wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz
ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym prowadzenie m.in. świetlic,
klubów socjoterapeutycznych, środowiskowych, oraz inną działalność profilaktyczną;
prowadzenie edukacji ekologicznej;
promowanie regionu;
promowanie świadomości konsumenckiej;
prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, wydawniczej, służącej
realizacji celów statutowych;
współpraca z mediami;
współpraca z instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i
społecznymi;
nawiązanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz
kobiet i ich rodzin;
organizacja działań dobroczynnych;
wspieranie i organizowanie wolontariatu;
organizowanie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych.

III. STOWARZYSZENIE NIE PROWADZIŁO DZIAŁALNOŚCI
POZASTATUTOWEJ W 2015 ROKU.
IV. ŻRÓDŁA FINASOWANIA
Działalność Stowarzyszenia może być finansowana ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów, dotacji i ofiarności publicznej. W roku 2015 były dwa źródła
fiansowania, tj. składki czlonkowskie oraz jedna dotacja.
V. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Na początku 2016 roku Stowarzyszenie „Jestem Aktywna” liczyło 44 osoby, w trakcie
roku deklaracje członkowskie podpisało 5 pań, natomiast 12 osób skreślono na podstawie
Uchwały Zarządu nr 2/Z/2016 z dnia 28.10.2016 r. z powodu nieopłacenia składek

członkowskich, a jedna osoba zrezygnowała z przyczyn osobistych. Na koniec 2016 roku
Stowarzyszenie liczyło 36 osób.

VI. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
W 2016 roku Stowarzyszenie „Jestem Aktywna” działało bardzo aktywnie. W pełni
zrealizowano zadania ujęte w Ramowym planie działania na 2016 rok.
Odbyło się szereg spotkań i warsztatów, pozyskano środki w wysokości 19,5 tys. zł i
zrealizowano 4 projekty, promowano Gminę Dobrcz i gminy sąsiednie, m.in. Osielsko i
Koronowo. Uczestniczono w wielu warsztatach i szkoleniach.
Wspierano działania Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Już 10.01.2016 r. „Aktywne” grały razem z WOŚP, zorganizowały kawiarenkę,
malowały buźki dzieciom, plotły warkoczyki, a wróżka Hania zapowiadała jaki będzie 2016
rok.
Przed Świętami Wielkanocnymi zorganizowano akcję zbiórki darów w ramach
świątecznej pomocy dla trzech rodzin z terenu gminy Dobrcz. Zebrane dary były przekazane
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu. Podobną akcję, ale tym razem tylko
odzież, zorganizowano w lipcu 2016 r. Wspomagano również świetlicę w Nekli poprzez
zbiórkę makulatury.
Podczas wydarzeń w plenerze członkinie Stowarzyszenia organizowały strefy zabaw
dla dzieci: w dniu 28 maja 2016 r. podczas zorganizowanego przez GOK Dnia Dziecka w
Dobrczu, 11 czerwca uczestniczyły w Sołtysiadzie w Kotomierzu, 10 lipca w Maratonie Zumby
na placu przed GOK-iem (gdzie rozdawały również orzeźwiającą wodę wszystkim
uczestnikom imprezy), 17 lipca podczas Święta Rabarbaru w Trzebieniu, 27 sierpnia podczas
Dożynek Gminnych w Dobrczu, gdzie dodatkowo zorganizowały też naukę udzielania
pierwszej pomocy. Młodzież mogła praktycznie ćwiczyć sztuczne oddychanie i masaż serca na
fantomie.
W ramach III Edycji „Inicjuj z FIO” zakupiono sprzęt doposażający Stowarzyszenie,
m.in. roll-upy, ekran, namiot imprezowy, stoły kateringowe, składane krzesła itp. Jest to sprzęt
niezbędny do dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia „Jestem Aktywna”, m.in. do
prowadzenia spotkań i szkoleń wyjazdowych, spotkań w plenerze. Zakupiono też program
księgowy i założono profesjonalną stronę internetową www.jestemaktywna.gminadobrcz.pl

Od marca do sierpnia 2016 r. realizowano projekt „Wisło co z Tobą przyszło”, z 15osobową grupą młodzieży w wieku 13-15 lat z terenu Gminy Dobrcz. Dotację w wys. 8,5 tys.
zł. uzyskano od Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Równać
Szanse”.
Celem projektu był rozwój umiejętności obserwacji siebie i innych, rozwój współpracy

w grupie, umiejętności komunikacji z innymi, w tym z instytucjami. Wiodącym tematem było
poznanie wykorzystania walorów Doliny Dolnej Wisły w uprawach ekologicznych i
związanych z nią infrastrukturą. Byłyśmy z młodzieżą dwukrotnie (w marcu i w maju) w
Strzelcach Dolnych, gdzie pobierali m. in. próbki gleby, obserwowali roślinność, rozmawiali z
właścicielami gospodarstw agroturystycznych, posłuchali wykładów w Katedrze Botaniki na
UTP w Bydgoszczy, poznali pracę w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Uczestniczyli
aktywnie w Weekendzie z Mennonitami w Chrystkowie (18 i 19 czerwca 2016 r.).

Młodzież poznała swoje słabe i mocne strony, nauczyła się jak radzić sobie w trudnych
sytuacjach, jak pozbyć się obaw przed zmianami, które ich czekają. Koordynatorem projektu
była Róża Grzempa, z którą współpracowały i pomagały Janka Wszołek i Ada Ziegert. Panie
poświęciły na organizację i pracę z młodzieżą po około 200 godzin każda. Ponadto Danka
Paprocka opiekowała się młodzieżą podczas wyjazdów do Bydgoszczy i do Strzelec Dolnych,
a Ulka Koniecka bardzo pomagała się podczas przygotowań spotkania podsumowującego.

Kolejny projekt zrealizowano w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju wsi
Kozielec i okolic, pt. "Rozwój odpowiedzialnych postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży
szkół zawodowych", zlecony i dofinansowany w kwocie 5 tys. zł. przez Powiat Bydgoski.
W październiku i listopadzie 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w
Karolewie uczestniczyli w Warsztatach Społecznej Odpowiedzialności oraz w Warsztatach
kreatywnego projektowania usług społecznych, podczas których poprzez udział w grach
symulacyjnych zdobyli nową wiedzę na temat CSR (Corporate Social Responsibility).
Zrozumieli się jak ważna jest praca w grupie, że dzięki kreatywności i współpracy można
osiągnąć sukces mimo różnych zasobów. Dowiedzieli się co to jest społeczna odpowiedzialność
zarówno przedsiębiorców jak i pracowników firm i jak jest istotna w zrównoważonym rozwoju.
Młodzież poznała też Firmę Remondis w Bydgoszczy. Na zakończenie uczestnicy
projektu otrzymali Certyfikaty.
Projekt został rozliczony poprawnie, co potwierdziła przeprowadzona w grudniu 2016r.
dwudniowa kontrola przez urzędników Starostw Powiatowego w Bydgoszczy.

Kolejny zrealizowany projekt to "Kobieta Aktywna to Kobieta Spełniona",
dofinansowany w kwocie 1 tys. zł ze środków Gminy Dobrcz.
W ramach projektu na spotkaniu z trenerem osobistym Panią Joanną Fabisiak dowiedziałyśmy
się jak wzmacniać poczucie własnej wartości, w jaki sposób walczyć z ograniczającymi
przekonaniami na swój temat i jak pielęgnować w sobie optymizm i pogodę ducha.
Jak przygotować dobrą kawę w domu, dowiedziałyśmy podczas warsztatów kawowych,
które prowadziła Ola Wszołek. Podczas warsztatów fryzjerskich Justyna Bukowska pokazała
nam różne rodzaje fryzur, a w trakcie warsztatów kosmetycznych pod czujnym okiem Marty
Andrykowskiej każda uczestniczka wykonała sobie makijaż dzienny i wieczorowy. Warsztaty
te odbywały się w świetlicy w Kotomierzu. Natomiast treningi Nordic Walking na świeżym
powietrzu odbywały się w Borównie i Stronnie.

Był też czas na zabawę, integrację i spotkania przy kawie.
W dniu 28.01.2016 r. odbyło się spotkanie noworoczne dla członkiń Stowarzyszenia i
zaproszonych gości. Panie same przygotowały poczęstunek i stoły biesiadne. Wykazały się
wielką pomysłowością. Uczestnicy Balu zaskoczyli pomysłami strojów, wiele było
wykonanych własnoręczne. Przy muzyce z minionego pięćdziesięciolecia wszyscy bawili się
wyśmienicie, bez względu na to czy przy wieku mieli z przodu cyfrę 2 czy 6. Były też nagrody,
były niespodzianki.

W dniu 8 marca członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły w zorganizowanym przez GOK
koncercie w wykonaniu artystów Opery „NOVA” w Bydgoszczy, po którym zaprosiły
wykonawców na przygotowany wcześniej słodki poczęstunek.
W dniu 18.03.2016 r. było wyjazdowe spotkanie do restauracji Taverna, gdzie po raz drugi
świętowano Dzień Kobiet.
W dniu 8.05.2016 r. - uroczyste świętowanie II-giej rocznicy Stowarzyszenia w Zespole
Pałacowym w Ostromecku, rocznicowy tort, wspólna kolacja. Wcześniej panie oglądały piękne
wnętrza Pałacu Nowego i spacerowały po parku.

Członkinie były też aktywne fizycznie, z kijkami Nordic Walking przemierzały przez
lasy w Stronnie, Karczemce, Borównie. Uczestniczyły w Pucharze Polski w Żołędowie a także
w Myślęcinku w "Rajdzie Nordic Walking po Lesie Gdańskim" zorganizowanym w ramach
konferencji naukowej "Nordic Walking w teorii i praktyce".
Były też wyjazdy plenerowe. W czerwcu wycieczka rowerowa z Dobrcza przez Stronno
i Dębową Górę, podczas której „Aktywne”, wszystkie w kamizelkach odblaskowych, dotarły
nad Zalew Koronowski, a droga nie była łatwa. W nagrodę, na terenie szkółki Wilcze Gardło
czekał na nie pyszny posiłek regeneracyjny i koleżanki ze Stowarzyszenia.
Odbywały się też warsztaty florystyczne: w marcu poprowadziła je w świetlicy w
Kotomierzu Róża Grzempa, a w październiku w Kusowie Ulka Koniecka. Podczas warsztatów
uczestniczki stworzyły piękne, wiosenne kompozycje m.in. z naturalnych materiałów
dostępnych nie tylko w sklepach, ale przede wszystkim w najbliższym otoczeniu: ogrodach,
lasach i parkach.
W dniu 8 czerwca 2016 r. w świetlicy w Kotomierzu Janka Wszołek prowadziła
warsztaty na temat „Sztuka Wyrażania Miłości”. Uczestniczki dowiedziały się, że afirmacja,
czas, prezenty, pomoc i dotyk to 5 podstawowych języków miłości, a każdy z nich ma jeszcze
dialekty. Ich znajomość jest niezbędna w utrzymaniu prawidłowych relacji w związkach osób
dorosłych, ale również w relacjach z dziećmi i rodzicami.

Rok zakończyły panie spotkaniem wigilijnym w „Fabryce Smaków jak u Mamy” w
Trzeciewcu. Podczas uroczystości Ulka Koniecka wręczyła wszystkim przygotowane
własnoręcznie upominki. Na Wigilii obecny był Pan Wójt Krzysztof Szala.

V. INFORMACJE O UZYSKANYCH PRZYCHODACH I KOSZTACH
Na przychody stowarzyszenia w roku obrotowym 2016 składają się:
I. przychody określone statutem w całości przeznaczone na działalność statutową nieodpłatną:
−
składki brutto określone statutem – 2440,00 zł
−
dotacje – 19500,00 zł
Na koszty stowarzyszenia składają się:
• koszty administracyjne: 1330,58 zł
• koszty realizacji zadań statutowych: 473,56 zł
Dobrcz, dnia 04.04.2017 r.
Sporządziła: Janina Wszołek

Zarząd:
Prezes Zarządu

Członek Zarządu

