Głogoczów 20.01.2011 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA INICJATYW GŁOGOCZOWA

za rok 2010
Na koniec roku 2010 stowarzyszenie liczyło 56 członków.
W minionym roku w ramach działalności statutowej odbyło się 11 spotkań członków.
Stowarzyszenie jest w dalszym ciągu administratorem domeny www.glogoczow.pl, która
służy zarówno promocji miejscowości, jak i działań statutowych stowarzyszenia
podejmowanych w szczególności dla mieszkańców Głogoczowa. Na stronie internetowej
znajdują się wszelkie informacje na temat realizowanych przez stowarzyszenie projektów
oraz informacje o donatorach, dzięki którym stowarzyszenie może realizować cele statutowe.
Rozwija się utworzone w 2009 roku forum (http://forum.glogoczow.pl), którego zadaniem
jest m.in. poprawa komunikacji społecznej i podjęcie dialogu z mieszkańcami. Uruchomiona
została nowa bezpłatna usługa – newsletter, służąca przekazywaniu mieszkańcom
najświeższych informacji.
W 2010 roku stowarzyszenie przygotowało i złożyło szereg wniosków na realizację
projektów ważnych zarówno dla młodszych i starszych mieszkańców Głogoczowa. Kilka z
projektów uzyskało akceptację instytucji współfinansujących.
Stowarzyszenie w roku 2010 było realizatorem następujących projektów:
„Kosmiczne Ferie” 2010, dotacja UMiG Myślenice w kwocie 4000 zł, ( partnerstwo z
WDK, włączenie się w organizację XI Turnieju Tenisa Stołowego)
„Jestem Aktywny”, dotacja UMiG Myślenice w kwocie 3500 zł
W minionym roku zakończona została realizacja dwóch projektów:
„Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji – Nauka języka angielskiego w Głogoczowie”,
projekt w partnerstwie z UMiG Myślenice (realizacja 01.09.2009 – 28.02.2010),
współfinansowany ze środków EFS POKL w kwocie 49 455 zł
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„Wspólne poszukiwanie rozwiązań – Kurs języka angielskiego”, (realizacja projektu
01.01.2010 – 30.06.2010), współfinansowany ze środków EFS POKL w kwocie
47 062 zł.
Pod koniec 2010 r. został przygotowany i złożony wniosek do Fundacji Orange na
dofinansowanie Projektu „Rok z językiem angielskim”.

W grudniu Stowarzyszenie

otrzymało wiadomość o przyznaniu dotacji w kwocie 7200 zł. Dotacja zostanie przekazana i
rozliczona w 2011 roku, projekt realizowany jest w partnerstwie z Radą Rodziców przy ZPO.
W 2010r. stowarzyszenie przygotowało i złożyło również wnioski, które nie uzyskały dotacji
instytucji przyznającej środki. Przygotowane wnioski to:
 wniosek do Starostwa Powiatowego w Myślenicach o dofinansowanie planowanych
na 2011 rok działań- organizacja turnieju szachowego
 wniosek do Starostwa Powiatowego w Myślenicach o dofinansowanie planowanych
na 2011 rok działań- organizacja konkursu wiersza i piosenki anglojęzycznej
 wniosek do UMiG Myślenice – w zakresie realizacji zadań kultury fizycznej i sportu
„II Spotkanie Szachowe na Myślenickim Rynku” (podjęto prace przygotowawcze do
ogólnopolskiego turnieju szachowego, podpisano porozumienia o współpracy z Myślenickim
Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Myślenickim Klubem Szachowym)
 przygotowanie i złożenie listu intencyjnego w ramach Programu „Demokracja w
działaniu” do Fundacji Batorego.
Stowarzyszenie w minionym roku wzięło udział w licznych konkursach dla organizacji
pozarządowych m.in.:
Pomysł na Małopolskę - Małopolski ZSKZ – projekt SWIG-u zebrał 345 głosów,
jednak nie zakwalifikował się do II etapu
„Zielone Lato z Garnier” – zgłoszono konkurs na „Najładniejszy Ogród” – projekt nie
został nagrodzony
„Nazwa dla portalu NGO” – ogłoszony przez Wojewodę Małopolskiego, organizacja
otrzymała drobne gadżety promocyjne.
Stowarzyszenie czynnie uczestniczyło w życiu społecznym Głogoczowa:
Stowarzyszenie wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Masz Głos Masz Wybór”,
której celem było zachęcenie jak największej liczby mieszkańców Głogoczowa do
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uczestnictwa w wyborach samorządowych 2010 oraz ułatwienie im dokonania
świadomego wyboru. W ramach akcji została przeprowadzona kampania – „Dopisz
się do rejestru wyborców”, przygotowana prezentacja kandydatów na stronie
www.glogoczow.pl, przeprowadzona debata z kandydatami na radnych oraz
przygotowana gazetka ścienna oraz obszerny artykuł w kwartalniku „odNOWA”–
(październik - listopad).
Stowarzyszenie

prowadziło

kampanię

informacyjną

„BDI

Zagrożeniem

dla

Głogoczowa” – prowadzenie aktywnego wątku na forum, baner oraz newsy na stronie
głównej, pomoc mieszkańcom w przygotowaniu ogólnej ankiety oraz wysłanie
ankiety podpisanej przez Prezes SWIG (listopad).
Znaczącym wydarzeniem w minionym roku w działalności informacyjnej stowarzyszenia na
rzecz mieszkańców było wydanie po raz pierwszy „KURENDY” – pisma skierowanego do
wszystkich mieszkańców, przekazywanego od domu do domu (czerwiec).
Następstwem „KURENDY” jest powstanie 8-stronicowego kwartalnika „odNOWA”

-w

2010r. stowarzyszenie wydało pierwszy numer tego kwartalnika ( nr 1/2010 - październik).
Druk i rozniesienie kwartalnika finansowane jest przez sponsorów – lokalne firmy. Gazeta
dociera do każdego domu w Głogoczowie – nakład 1200 egz. Stowarzyszenie zwróciło się do
organizacji oraz osób społecznie/aktywnie działających w Głogoczowie z propozycją
współpracy przy redakcji gazety. Do tej pory współpracę podjęły jedynie kluby sportowe z
Głogoczowa oraz Myślenicka Drużyna Harcerska „Zośka”.
W ramach wolontariatu, został wykonany przez członka stowarzyszenia projekt logo
stowarzyszenia - logo zostało przyjęte przez zarząd i jest obowiązującym obecnie znakiem
stowarzyszenia.
Stowarzyszenie w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez samych mieszkańców
przeprowadziło w minionym roku następujące inicjatywy:
Organizacja konkursu „Najładniejszy Ogród” oraz „Najpiękniejszy Kwiat Ogrodowy”
w partnerstwie z WDK – SWIG sfinansował akcje promocyjną, nagrody ufundowane
przez sponsorów; (maj-wrzesień)
Organizacja oraz udział w akcji „Sprzątanie Lasu Bronaczowa” – (UMiG Myślenice,
RPGK Myślenice oraz ZUO Myślenice worki na śmieci i rękawice, odbiór i utylizacja
odpadów) (wrzesień)
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Projekt „Partnerstwo dla Głogoczowa” – organizacja 3 warsztatów dla wszystkich
organizacji społecznych działających w Głogoczowie oraz zainteresowanych
mieszkańców.

Celem

warsztatów

było

zdiagnozowanie

problemów/potrzeb

społeczności lokalnej oraz ćwiczenie podejmowania współpracy w atmosferze
partnerstwa (czerwiec – wrzesień)
Przygotowanie „Przewodnika po zajęciach dodatkowych dla dzieci i młodzieży”
obejmującego ofertę wszystkich organizacji działających na terenie Głogoczowa
(lipiec oraz aktualizacja październik)
Wspieranie Akcji 1% podatku na cele charytatywne-pomoc dla chorych dzieci z
Głogoczowa
Poza projektami, w ramach bieżącej działalności statutowej, stowarzyszenie wspólnie z
Domem Kultury uczestniczyło w organizacji Wiosennego i Jesiennego Spotkania
Listopadowego Głogoczowian.
W minionym roku, w dalszym ciągu monitorowana była przez stowarzyszenie sprawa
budowy chodnika przy drodze powiatowej nad kościołem m.in. poprzez rozmowę z
burmistrzem M. Ostrowskim na zebraniu wiejskim, spotkanie z Starostą J. Tomalą.
Wystosowano również pisma: do Starosty J. Tomala oraz do radnych powiatowych kadencja
2010-2014. Sprawa została obszernie opisana na www.glogoczow.pl oraz w kwartalniku
„odNOWA”.
W 2010 przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli w cyklu spotkań
organizowanych przez Biuro Inicjatyw Społecznych, których celem było wspólne
wypracowanie programu współpracy samorządu (starostwa powiatowego) z NGO na rok
2011.
Stowarzyszenie na koniec roku 2010 jest nadal członkiem Lokalnej Grupy Działania a jego
przedstawiciel, Prezes Zarządu SWIG zasiada w organie zatwierdzającym wnioski do
dofinansowanie – w Radzie LGD. Stowarzyszenie zamierza aplikować w kolejnych naborach
o dostępne w ramach tej struktury środki.
Stowarzyszenie, na prośbę Sołtysa Jana Kantora, przygotowało aktualizację „Planu Odnowy
Miejscowości Głogoczów”, która została uchwalona przez społeczność Głogoczowa na
zebraniu wiejskim (wrzesień 2010).
Wcześniej, na potrzeby zainicjowania pracy w kierunku odnowy Głogoczowa, powołano
„Zespołu ds. Odnowy Centrum Wsi” pod przewodnictwem Agnieszki Węgrzyn (czerwiec).
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Stowarzyszenie podejmowało szereg działań w różnych dziedzinach życia społecznego,
kulturalnego odpowiadając na potrzeby mieszkańców lub zainteresowanych podjęciem
współpracy organizacji.
Podjęte zostały działania na rzecz popularyzacji gry w szachy m.in. poprzez współorganizację
ogólnopolskiego turnieju "I Spotkanie Szachowe na Myślenickim Rynku" (lipiec) oraz
wspólnie z Myślenickim Klubem Szachowym przygotowanie cyklu turniejów Grand Prix
powiatu myślenickiego „Szachy niedzielą” finansowanego przez firmę „ORLEN Budonaft
(realizacja w roku 2011).
W odpowiedzi na zainteresowanie dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego,
zorganizowana została kampania informacyjna, analiza zapotrzebowania na podstawie ankiet
oraz wsparcie materialne (zakup segregatorów, pomocy językowych) (czerwiec - październik)
dla uczestników dodatkowych zajęć językowych.
W ramach podejmowania współpracy z organizacjami działającymi w Głogoczowie,
podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy SWIG a Myślenicką Drużyną
Harcerską "Zośka" (czerwiec).
Stowarzyszenie przekazało świąteczny prezent dla biblioteki szkolnej –książki autorstwa B.
Kołodziej w nawiązaniu do realizowanego Projektu „Jestem Aktywny” i spotkania
autorskiego Beaty Kołodziej w ramach akcji „Książka na gwiazdkę”.
Stowarzyszenie, realizując swoje statutowe cele, wspierało w minionym roku akcję „1 % dla
Adasia” oraz nadal wspiera akcję przekazywania 1% podatku, organizowaną na rzecz chorych
dzieci z Głogoczowa.
Stowarzyszenie w swojej działalności ściśle współpracowało z Wiejskim Domem Kultury
oraz Radą Rodziców przy ZPO w Głogoczowie w zakresie wspierania działalności
edukacyjnej i organizacji zajęć dla dzieci.
Warto również dodać, iż w ciągu całego roku wysłano kilkadziesiąt listów/maili do firm z
prośbą o wsparcie rzeczowe: przekazanie np. książek, produktów, usług jako nagrody w
organizowanych konkursach i projektach. Firmy, które pozytywne odpowiedziały to m.in.:
Archeton, Wydawnictwo Publicat, Winiary, Multikino, Aqua Park, Cinema City, Szkółka
roślin Szewczyk, Szkółka roślin Jawor, Sklep z art. ogrodniczymi Kora.
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Wartością dodaną realizowanych przez stowarzyszenie działań na rzecz mieszkańców
Głogoczowa, było kilkanaście artykułów i notatek, które ukazały się w 2010 roku w Gazecie
Myślenickiej i Dzienniku Polskim na temat stowarzyszenia i podejmowanej przez niego
działalności statutowej stanowiąc jednocześnie promocję miejscowości i aktywności jej
mieszkańców.

W imieniu Zarządu
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