SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA

ROK 2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA „POMYSŁ NA JÓZEFOSŁAW” ZA ROK 2020
KRS: 0000536345
Adres: 05-509 Józefosław, ul. Ogrodowa 42
Zarząd: Katarzyna Bukol-Krawczyk- Prezes, Jacek Sut- Wiceprezes, Krystyna Widaj
– Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna: Renata Nowacka, Monika Pokorska, Komisja w składzie 2osobowym
W okresie sprawozdawczym odbyły się:
• 4 Walne Zebrania Członków (07 luty 2020, 06 czerwca 2020, 14 lipca 2020
oraz 04 września 2020 - protokoły są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia)
• co miesiąc dobywały się spotkania on-line członków stowarzyszenia
omawiające bieżącą działalność
Na koniec roku 2020 Stowarzyszenie liczyło: 11 osób
• przyjęto do Stowarzyszenia 3 nowych członków – Ewę Kułach, Przemysława
Kułach, Lucynę Wanatko
• rezygnację złożyły 2 osoby: Ewa Kułach oraz Przemysław Kułach
I.
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie prowadziło następującą
działalność realizującą cele statutowe:
1. Styczeń 2020
•

Przygotowywanie ofert do konkursów gminnych, wojewódzkich i
ogólnopolskich

2. Maj 2020
•

Rozpoczęcie działań w ramach projektu FIO 2020 – „Możesz zmienić
świat” Nowe Media dla młodzieży. Warsztaty dziennikarstwa
obywatelskiego.

•

Rozpoczęcie przygotowań do projektu Art LOVE Józefosław cykl
wystaw plenerowych i warsztatów artystycznych dla młodzieży

3. Czerwiec – Wrzesień 2020
•

W ramach projektu Art LOVE Józefosław zrealizowaliśmy 2 cykle wystaw
plenerowych. W terminie 29.06-09.08.2020 prezentowane były prace pt.
”Pejzaż i architektura”, a w terminie 10.08-27.09. 2020 prace pt. ”Człowiek i
zwierzę”. Prezentowane były prace Agnieszki Czyżkowskiej – fotografia,
Agnieszki Hernik- akwarela, Jadwigi Wolskiej – malarstwo oraz Krzysztofa
Kargola – malarstwo olejne. W obu cyklach wystawy na fanpage oferenta
zamieszczono obszerną fotorelację. W ramach tego samego projekty odbyły

się warsztaty dla młodzieży. 23 lipca- akwarela, prowadzenie Agnieszka
Hernik - uczestniczyło 6 osób. Warsztat przeprowadzono w pracowni
malarskiej Klubu Kultury w Józefosławiu. 10 oraz 12 sierpień – malarstwo,
prowadzenie Jadwiga Wolska. Warsztat odbył się w pracowni malarki. 16
wrzesień – malarstwo olejne, prowadzenie Krzysztof Kargol, warsztat odbył
się w pracowni malarza. 24 październik – warsztaty fotograficzne,
prowadzenie Agnieszka Czyżkowska .Warsztat odbył się w studiu
fotograficznym artystki. Zaplanowany wernisaż wystawy prac młodych
artystów został odwołany z powodu pandemii Covid-19. Wystawa została
przeniesiona do sieci internetowej i na stronę www.pomyslnajozefoslaw gdzie
zaprezentowaliśmy wszystkie prace. Projekt zrealizowano ze środków Gminy
Piaseczno
•

Klub Filmowy Rewers pod Chmurką – kino letnie w Józefosławiu pokazy plenerowe kina w sobotnie wieczory w sierpniu. Zorganizowano 4
pokazy filmowe. Zaprezentowaliśmy filmy „Dobrze się kłamie w miłym
towarzystwie”, „Zwariować ze szczęścia”, „Ukryte piękno”, „7 sióstr”. Środki
finansowe na 3 pokazy uzyskaliśmy w ramach realizacji zadania publicznego
Gminy Piaseczno. Na organizację 4 pokazu pozyskaliśmy sponsora - Centrum
Handlowe Józefosław

•

20 września 2020 - 7 Bieg Uliczny Józefosławia i Julianowa ze względu na
pandemię Covid -19 odbyła się tylko impreza biegowa, bez pikniku
rodzinnego. W tym roku impreza została zorganizowana we współpracy ze
Szkołą Podstawową im J. Korczaka w Józefosławiu

4. Październik – Listopad 2020
•

03.10-29.11.2020. odbywały się warsztaty dla 40 osobowej grupy młodzieży z
klas 7 i 8 z Gminy Piaseczno w ramach projektu „ Możesz zmienić świat”
Nowe Media dla młodzieży. Warsztaty z dziennikarstwa obywatelskiego.
Projekt finansowany był przez Narodowy Instytut Wolności w ramach FIO
2020. Odbyło się 8 warsztatów dziennikarskich, część z nich w formie online.
W ramach warsztatów powstały krótkie filmiki oraz podcasty zamieszczone na
naszej stronie internetowej www.pomyslnajozefoslaw.pl

5. Październik 2020
•

Podpisaliśmy z Gminą Piaseczno umowę najmu nieruchomości przy ulicy
Cyraneczki 11 w Józefosławiu z przeznaczeniem na działalność statutową
stowarzyszenia

6. Grudzień 2020

•

charytatywna zbiórka świątecznych darów dla będących w potrzebie 5 rodzin
dzieci uczęszczających do publicznej szkoły podstawowej w Józefosławiu.
Pomoc mieszkańców przerosła nasze oczekiwania, ilość przyniesionych
darów do naszej siedziby pozwoliła na skierowanie pomocy do znacznie
większej ilości rodzin.

II. W okresie sprawozdawczym złożono następujące wnioski o granty,
dotacje itp.:
• wniosek do Sołtysa i Rady Sołeckiej Józefosławia – o przyznanie funduszy na
organizację kina plenerowego w 2021 oraz ogrodów społecznych w
Józefosławiu. Oba wnioski uzyskały poparcie mieszkańców i zostały przyjęte
do realizacji
•

przedstawiliśmy plany działań na rok 2021 do Gminy Piaseczno

•

złożyliśmy wnioski w ramach konkursów ogólnopolskich i lokalnych: „Drugie
życie zabawek” projekt edukacyjny z zakresu edukacji konsumenckiej (Sejmik
Mazowiecki); z zakresu edukacji globalnej - „Projekt Moje złoto, Twoje
cierpienie” mający zwrócić uwagę na problematykę związaną z
niesprawiedliwym podziałem świata na Globalna Północ i Globalne Południe
(Fundacja Edukacja dla Demokracji); wniosek o dotację na wydawanie
magazynu społeczno-kulturalnego pt. "Magazyn Sąsiedzi" na terenie powiatu
piaseczyńskiego (Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich); Projekt
wspólnego biegu i rodzinnego pikniku dla osób niepełnosprawnych
JESTESMY RAZEM poprzedzonych cyklem warsztatów integracyjnych dla
młodzieży z 7 klas szkoły (Gmina Piaseczno); Projekt mający na celu
kształcenie nauczycieli - Edukacja zdalna w Józefosławiu. Uczymy jak
efektywnie uczyć dzieci i młodzież w czasie epidemii (Narodowy Instytut
Wolności).

III. Finanse - Szczegóły w sprawozdaniu finansowym za rok 2020

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Bukol-Krawczyk – Prezes Zarządu
11 marca 2021r.

