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Sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
za 2011 rok

Na dzień 31-12-2011 stowarzyszenie liczyło 69 członków. W roku 2011 do Stowarzyszenia
przystąpiło 13 osób.
W minionym roku w ramach działalności statutowej odbyło się 12 comiesięcznych spotkań
członków, oraz bieżące spotkania Zarządu.
Stowarzyszenie realizuje główne, wyznaczone kierunki działań:
1. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, komunikacji oraz integracji społecznej
2. podejmowanie inicjatyw edukacyjnych dla osób dorosłych
3. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich oraz zapewnienie
alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży
4. działalność sportowa
Ad 1. Stowarzyszenie w dalszym ciągu jest 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 możemy realizować cele statutowe. Podejmowane są działania
w kierunku zwiększenia aktywności na forum, jednak udało się to tylko częściowo w strefie
wewnętrznej dla członków SWIG. Kontynuowana jest bezpłatna usługa – newsletter, służąca
przekazywaniu mieszkańcom najświeższych informacji. Na dzień 31-12-2011 zarejestrowanych
było 41 abonentów, do których dostarczono 29 wydań newslettera.
Wydano kolejne 4 numery gazety „odNOWA”, w nakładzie 1200 sztuk. Gazeta trafiła do
wszystkich gospodarstw w Głogoczowie (za pośrednictwem Poczty Polskiej) oraz została
wyłożona w Domu Kultury, Bibliotece oraz Ośrodku Zdrowia.
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Gazeta „odNOWA” wydawana jest dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców, a w szczególności:
Biura Rachunkowego Eurofin, Firmy Ubezpieczenia Szlachetka, GiGaNET, Geoquest, Jacservis
System, Sklep Wod – Kan - Gaz, Gabinet stomatologiczny „Pełny uśmiech”, Firma Tylek
Ubezpieczenia, Restauracja Riviera.
W lutym: Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny na wniosek Stowarzyszenia Wspierania
Inicjatyw Głogoczowa postanowił wpisać do rejestru dzienników i czasopism pod numerem Ns. Rej.
4/11 strony internetowe "www.glogoczow.pl", oraz czasopismo "„odNOWA”" (Ns. Rej. 5/11);
Obowiązki redaktorów naczelnych w 2011 r pełnili: Monika Kobus ("„odNOWA”") i Jan Sikora
("www.glogoczow.pl").
W maju wprowadzono kolejne usprawnienie działania strony www.glogoczow.pl - aktywne galerie na
stronie głównej, kartki z kalendarza.

W celu wzmocnienia potencjału organizacji, podniesienia kompetencji członków oraz integracji
społecznej zrealizowano w okresie 2011-06-01 do 2011-11-30 projekt „SWIG-Razem możemy
więcej” dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Społecznych (FIO) o wartości
45456,78 zł, z czego kwotę 5540 zł stanowił wkład niefinansowy – praca społeczna członków,
pozostała część pochodziła z dotacji.
W ramach projektu:
- 3 osoby nabyły uprawnienia do kierowania wycieczkami poprzez ukończenie e-learningowego
kursu
- 6 osób uczestniczyło w komputerowym kursie graficznym
- 6 osób uczestniczyło w komputerowym kursie Word, Excel, Power Point, poczta elektroniczna,
przeglądarki internetowe
- 63 osoby w tym 22 dzieci skorzystało z oferowanych wyjazdów (41 osób - Pacanów, 33 Spektakl „Szalone Nożyczki”, 33- Spektakl „Kochankowie nie z tej ziemi”). W wyjeździe
uczestniczyła każda osoba – członek Stowarzyszenia (oraz członkowie rodzin) - która dokonała
zgłoszenia
- zakupiono komputer przenośny wraz z oprogramowaniem graficznym
- sfinansowano kolorowy wydruk 2 wydań „odNOWY”
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Wykonano także, podsumowujący 5-letnią działalność Stowarzyszenia, kalendarz na rok 2012
(w ilości – 115 szt), który przekazano aktywnym członkom oraz instytucjom i organizacjom
społecznym oraz baner promujący SWIG i projekt. Autorem projektów graficznych byli Dorota
Rusinek i Dawid Wierzba.
W celu wzmocnienia integracji społecznej oraz w odpowiedzi na inicjatywę grupy mieszkańców
zorganizowano w sierpniu odpłatny wyjazd dla rodzin do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie.

Zorganizowano ognisko dla uczniów 3 klasy SP, którego największą atrakcją były
przejażdżki konne. Dzieci mogły skorzystać z przejażdżki konnej oraz miło spędzić czas przy
ognisku i grach zespołowych.
Podobnie jak w ubiegłym roku zorganizowano wspólnie z Domem Kultury Konkurs na
Najładniejszy Ogród, Najpiękniejszy Kwiat Ogrodowy.

W okresie luty – sierpień

przygotowano do konkursu regulamin oraz wzory materiałów promocyjnych (plakat, banery,
wzory podziękowań, formularzy zgłoszeniowych), uzyskano deklaracje od sponsorów,
zebrano nagrody, zgłoszenia itp. Po obradach JURY, 18 sierpnia ogłoszono wyniki konkursu
i wręczono nagrody wszystkim uczestnikom. Zdjęcia z Konkursu oraz wszelkie informacje
zamieszczono na specjalnie utworzonej podstronie www.glogoczow.pl. Przygotowano
również wystawę zdjęć w Domu Kultury.
W celu wzmocnienia potencjału SWIG w okresie luty - grudzień – rozpoczęto promocję wolontariatu
w Głogoczowie w ramach "Światowego Roku Wolontariatu". Prace obejmowały: przygotowanie
wzoru porozumienia między SWIG a wolontariuszem, artykuły w czasopiśmie „odNOWA”, aktywny
wątek na forum, współpraca z wolontariuszami i wydanie zaświadczeń dla wolontariuszy przy okazji
Konkursu ogrodowego, Let's sing i Szachy Niedzielą. Nawiązano współpracę z grafikami –
wolontariuszami spoza SWIG – Marianna Cielecka, Miranda Jędrzejowska.
Stowarzyszenie CAL w konkursie „Animator Społeczny 2011” – kandydat – Monika Kobus otrzymała
dyplom za pracę społeczną.
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Ad.2. W odpowiedzi na zgłoszone poprzez ankiety potrzeby organizacji kursów biurowokomputerowych w Głogoczowie przygotowano oraz wystąpiono o dofinansowanie projektu
„Nowe umiejętności –Większe możliwości”. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 43 955 zł
(wykorzystano 42 069,57 zł) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt skierowany do mieszkańców Głogoczowa w wieku 25-64 lata,
realizowany był w okresie od 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

W ramach projektu uczestniczyło 26 beneficjentów, którzy skorzystali z 40 godz. kursu
komputerowego na poziomie podstawowym lub zaawansowanym oraz 2 godzinnego
szkolenia z zakresu równości szans. Dla potrzeb beneficjentów, w okresie trwania projektu
oraz na 1 miesiąc po jego zakończeniu, funkcjonowało na mocy porozumienia z Miejską
Biblioteką Publiczną w Myślenicach – Filia w Głogoczowie specjalnie utworzone stanowisko
komputerowe. W ramach projektu zakupiony został komputer przenośny oraz programy,
których obsługi uczyli się beneficjenci w trakcie kursu. Zakupiony został również roll- up
promujący projekt i Stowarzyszenie, którego projekt graficzny wykonał Dawid Wierzba.

Ad. 3. W celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich oraz zapewnienia
alternatywnych form spędzania czasu wolnego zrealizowano projekty:
-„Rok z językiem angielskim” – we współpracy z Radą Rodziców ZPO w Głogoczowie, styczeń

– czerwiec, dofinansowany w ramach dotacji z Fundacji Orange kwotą 7200 zł – zakup
podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek anglojęzycznych do biblioteki, pomocy
dydaktycznych dla nauczycieli, zakup projektora multimedialnego i ekranu; przygotowanie
wszystkich materiałów i pozyskanie sponsorów do konkursu „Let’s Sing”; czerwiec –
organizacja, w partnerstwie z Domem Kultury, konkursu Let's sing, w którym udział wzięło
ponad 100 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu Myślenickiego (projekt
przygotowany w roku 2010)
-„Ferie 4 D”- styczeń – luty – przygotowanie wniosku do UMiG Myślenice – Ferie 4D, uzyskane
dofinansowanie w kwocie 3000 PLN, organizacja razem z Domem Kultury ferii (3 wycieczki, 2 x zajęcia
stacjonarne). Działaniami objęto również dzieci z rodzin, w których występuje niepełnosprawność lub
choroba przewlekła.
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-„Jestem Aktywny 2011” - marzec – przygotowanie wniosku "Alternatywne formy spędzania czasu
wolnego dzieci i młodzieży". W ramach tego konkursu, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Głogoczowa otrzymało dotację w kwocie 5500 zł na realizację Projektu "Jestem Aktywny 2011",
projekt realizowany do IV do XI 2011 wspólnie z Domem Kultury, zorganizowano 6 wycieczek oraz
3 inicjatywy lokalne. Działaniami objęto również dzieci z rodzin, w których występuje
niepełnosprawność lub choroba przewlekła.
Udało się również uzyskać sponsorów dla inicjatyw lokalnych - konkursów: McDonald's, Abigraf,
Gazownia Kraków, Park Wodny w Krakowie, Festiwal Filmów Dziecięcych Galicja, Lajkonik ze Skawiny.
W wyniku zaangażowania wolontarystycznego pracownika firmy IBM, Pani Beaty Sumara oraz działań
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, firma IBM przekazała dla Zespołu Placówek
Oświatowych w Głogoczowie edukacyjny zestaw komputerowy dla przedszkolaków w ramach
Programu IBM KidSmart o wartości rynkowej 1635,90 USD. To prawdopodobnie pierwszy i jedyny
taki zestaw w gminie Myślenice.

Ad 4. Wspólnie z Myślenickim Klubem Szachowym oraz MOKiS zorganizowano:
- cykl turniejów szachowych ORLEN BUDONAFT Grand Prix Powiatu Myślenickiego „Szachy
Niedzielą”. Sponsorem głównym była firma Orlen Budonaft. W zawodach w 3 turniejach (styczeńczerwiec) udział wzięło ponad 200 zawodników w grupach Juniorów i Open. Zakupiono zestawy
szachowe z zegarami, tablice do nauki gry, które otrzymał Klub Szachowy przy WDK Głogoczów, oraz
szachy plenerowe (wyposażenie SWIG).
- II Spotkanie Szachowe na Myślenickim Rynku – 3 Lipca 2011-współorganizacja z MLKSz, MOKIS
Myślenice oraz Dom Kultury w Głogoczowie. W zawodach udział wzięło ponad 100 uczestników.

Rok 2011 to także dalsze działania będące wsparciem inicjatyw innych organizacji i instytucji:
- styczeń/luty – pomoc przy organizacji I Koncertu Noworocznego w WDK (Gwiazda wieczoru Mateusz Szczurek )
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- styczeń – kwiecień – rozpoczęcie akcji 1% dla dzieci z Głogoczowa, przygotowanie podstrony,
baneru na stronie głównej glogoczow.pl, stałej informacji w newsleterze
- styczeń – kwiecień – kontynuacja akcji informacyjnej związanej z BDI, aktywny wątek na forum,
artykuły w czasopiśmie „odNOWA”
- luty - wsparcie rzeczowe i organizacyjne Jubileuszu X-lecia Koła Szachowego w Głogoczowie
- marzec – obsługa multimedialna (sprzęt + obsługa) zebrania wiejskiego sprawozdawczo-wyborczego
- styczeń - grudzień – przygotowania do akcji „Bezpieczna paczka”, pozyskanie odblasków z Fundacji
Doroty Stalińskiej – „Nadzieja”, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Banku
Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Sułkowicach, Firmy Ubezpieczenia Szlachetka, liczne
pisma i wnioski do fundacji i stowarzyszeń; czerwiec - sprecyzowanie projektu i podział na dwie
części: I część - konkurs dla grup w ramach Jestem Aktywny, II część - rozdanie odblasków i konkurs
(kamizelki) w jesiennym nr „odNOWY”.
Działaniem tym wsparto akcję „Bezpieczna Szkoła” organizowaną przez ZPO w Głogoczowie.
Przekazano wszystkim przedszkolakom oraz uczniom SP odblaski oraz zamieszczono obszerną relację
z akcji w „odNOWIE” oraz uczestniczono w spotkaniu nt. bezpieczeństwa z przedstawicielką policji.
- lipiec - współorganizacja z WDK koncertu Another Pink Floyd
- listopad – pomoc przy organizacji Jesiennego Spotkania Mieszkańców
- udostępniano posiadany sprzęt: termosy, zestaw mikroportów, szachy plenerowe m.in. dla Teatru
w Stodole, OSP w Głogoczowie, UKS Konik z Pcimia, Międzynarodowemu Chórowi
- za pośrednictwem stron internetowych, „odNOWY” oraz newslettera informowano mieszkańców o
ważnych wydarzeniach m.in. zebraniu wiejskim, blogu Radnej Miejskiej Agnieszki Węgrzyn,
koncertach: „Dziecinie Małej-kolędujmy”, „Walentynkowych Spotkaniach ze Sztuką”, Myślenickiej
Orkiestry Kameralnej, wystawach Domu Greckiego, otwarciu nowego boiska, zbiórce na rzecz zakupu
dzwonów, wyborach parlamentarnych, Festiwalu Kultury Harcerskiej, akcjach charytatywnych np.
WOŚP.
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- wystosowano stałe oferty współpracy do wszystkich organizacji społecznych działających
w Głogoczowie w zakresie publikacji materiałów na stronie www.glogoczow.pl, „odNOWIE”,
newsleterze oraz o możliwości wypożyczenia posiadanego sprzętu a także pomocy w przygotowaniu
wniosków aplikacyjnych lub innej w miarę posiadanego potencjału i kompetencji.
Na ofertę współpracy w zakresie publikowania tekstów w „odNOWIE” odpowiedzieli Przewodnicząca
Rady Rodziców Agnieszka Wydra, Koordynator szkolnej Akcji Odblaskowej Szkoły Liliana JedlińskaMaciejewska, Drużyna Harcerska 14 MDH „Zośka”, Dom Kultury, KS Iskra Głogoczów, Gabinet
Stomatologiczny z Mogilan Magdalena Lucyna Waga, Kancelaria Prawna Katarzyny Leśniak oraz
osoby prywatne publikujące treści: Elżbieta Dymek, Piotr Kruk, Barbara Bichońska.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na działalności społecznej jego członków, jest efektem ich
pracy i aktywności.
W 2011 szczególny wkład w prace Stowarzyszenia mieli członkowie:
Małgorzata Jończyk , Dorota Rusinek , Edyta Szlachetka, Anna Pawlik - Wywrot
oraz członkowie ( w kolejności przystąpienia do SWIG): Elżbieta Kruk, Stanisław Sikora, Beata Wałęga,
Paulina Sroka z mężem Mirosławem, Sylwia Bylica, Katarzyna Leśniak, Marzena Walczyńska, Krzysztof
Czajecki, Małgorzata Budek, Dawid Wierzba, Lidia Szafraniec z mężem Kazimierzem, Krzysztof
Prokocki z żoną Beatą, Izabela Bajer, Dorota Kozak.
Funkcje członków Zarządu w 2011 roku pełnili Monika Kobus, Katarzyna Sobecka-Kromka, Jan Sikora,
Grażyna Głąb oraz Stanisław Laskowski.
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