Zrealizowane projekty
2017 r.
„Gostyoska Gra Miejska „Akcja Most 44” (VII edycja gry). Rozgrywki toczyły się w Internecie a finał
odbył się w przestrzeni miejskiej. Gra zgodnie z tradycją oparta była na wątkach historycznych.
W zabawie edukacyjnej wzięło udział 15 drużyn (w wieku od uczniów klas gimnazjalnych do
seniorów). Gra rozbudowana została o osobny cykl artykułów, opowiadao i wysoki stopieo
skomplikowania fabuły. Materiały dostępne są w Internecie również po zakooczeniu gry, co ma walor
promocyjny dla miasta oraz stanowi materiał edukacyjny dla osób korzystających (dotacja z gminy
Gostyo).
Letnia Akademia Przygody – we współpracy z liderami gminy Krobia zorganizowano cykl
wakacyjnych zajęd dla dzieci. Ideą organizatorów było pokazanie, iż wykorzystanie lokalnych zasobów
rożnych grup i organizacji, może przyczynid do przygotowania atrakcyjnej dla dzieci i wartościowej
merytorycznie oferty wakacyjnych zajęd (działao plastycznych, fotograficznych, kulinarnych itp.)
Zajęcia trwały od poniedziałku do piątku. Dzieciom zagwarantowano transport i poczęstunek
regeneracyjny. Dotacja PISOP z Programu Operacyjnego FIO 20173.
„Byd jak Wanda Modlibowska” – kampania społeczno-edukacyjna promująca zapomnianą postad
Wandy Modlibowskiej – pochodzącej z Czachorowa k. Gostynia, wybitniej polskiej pilotki (mistrzyni
świata w szybownictwie), kurierki tatrzaoskiej, szyfrantki i żołnierza AK. Opracowano pakiet
materiałów edukacyjnych, na które złożyły się scenariusze lekcji i materiały multimedialne, w tym
film. W nagraniu filmu wzięła udział młodzież, dla której wcielanie się w rolę bohaterów z epoki
stanowiło odkrywanie tej historii. Zorganizowano otwarty pokaz promocyjny dla mieszkaoców
w Kinie „Pod Kopułą” w Gostyniu. Gotowe pakiety edukacyjne trafiły do szkół i bibliotek. Pakiet
dostępny jest na stronie Muzeum w Gostyniu. Dotacja Muzeum Historii Polski.
Wsparcie organizacji Pikniku pn. „Eksplozja edukacyjna” w Piaskach. Rodzinny Piknik Naukowy.
Uczestnicy i uczestniczki poznawali tajniki programowania i możliwości jaką dają ozoboty – małe,
inteligentne roboty, które zdobyły tytuł Zabawki roku 2016. Wykorzystywano gotowe scenariusze
zajęd. Zakupiono zestaw 6 robotów. Impreza odbyła się w ramach Europejskiego Tygodnia
Kodowania. Dotacja Fundacji Tech Soup.

2016r.r.
2016
„Gostyoska gra miejska” – projekt dotyczył organizacji gry miejskiej z udziałem dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkaoców na podstawie scenariusza opartego na lokalnej historii (dotacja z gminy
Gostyo).
„Akademia Młodych Odkrywców” – projekt dotyczył organizacji zajęd edukacyjnych dla dzieci
w formule uniwersytetu dziecięcego (dotacja z powiatu gostyoskiego).
„Zdrowy smak wiejskich specjałów” – projekt dotyczący aktywizacji środowisk wiejskich na bazie
lokalnego dziedzictwa kulinarnego (dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego).

„Świętogórskie spotkania w krainie łagodności” – projekt dotyczący organizacji koncertu poezji
śpiewanej w świętogórskim klasztorze (dotacja z powiatu gostyoskiego).

2015 r.
2015 r.
„Gostyoska Gra Miejska” – organizacja fabularyzowanej gry opartej na historii miasta - etap
internetowy i gra terenowa w przestrzeni miasta Gostynia (dotacja gminy Gostyo).
„Akademia Młodych Odkrywców” - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w formule uniwersytetu
dziecięcego (dotacja z powiatu gostyoskiego).
„Opera w małym mieście” - lekcje operowe i wyjazd do Opery Poznaoskiej dla wszystkich uczniów
i uczennic klas trzecich z gminy Krobia (dotacja Fundacji PZU).
„Wszystkie drogi prowadzą do… Domachowa” - promocja folkloru biskupiaoskiego
rowerowy, piknik, gry i zabawy dla dzieci (dotacja z powiatu gostyoskiego).

– rajd

„Kocham Biskupiznę nie od dziś!” - organizacja wydarzeo kulturalnych towarzyszących Festiwalowi
Tradycji i Folkloru w Domachowie – wystawa tematyczna we współpracy z Instytutem Etnologii
i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, organizacja kina plenerowego, pokaz kulinarny (dotacja
Samorządu Województwa Wielkopolskiego).
„Z ziemi włoskiej do polskiej” - film o historii zabytkowej figury Matki Boskiej.

2014 r.
2014 r.
„Gostyoska Gra Miejska - Zaginione pisma Bojanowskiego Gostyo 1953” (dotacja z gminy Gostyo)
„Biskupiaoska gra terenowa dla dzieci” – quest „W poszukiwaniu domachowskiego skarbu” –
dotacja z powiatu gostyoskiego.

2013
r. r.
2013
„Gostyoska Gra Miejska – „Ściśle tajne - Gostyo 1937” (dotacja z budżetu gminy Gostyo).
„Kulinarne spotkania” - projekt we współpracy polsko – niemieckiej (dotacja z Fundacji Brücken in
die Zukunft”) – spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Babenhausen.
„Akademia Aktywności” - seria wydarzeo aktywizujących społecznośd lokalną powiatu gostyoskiego,
rozwój umiejętności liderów młodzieżowych i dorosłych, umożliwiających skuteczną działalnośd w
środowiskach lokalnych poprzez rozwój kompetencji i umiejętności w zakresie współpracy z
zespołem, angażowania społeczności lokalnej, współpracy z lokalnymi aktorami życia społecznego i
zintegrowania zasobów różnych instytucji na szczeblu lokalnym z Powiatu Gostyoskiego. Kontynuacja
działao z 2012 r. Dotacja z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy.

2012r.r.
2012
„Gostyoska Gra Miejska – Śladami Napoleona” (dotacja z budżetu gminy Gostyo).
„Gotowanie z sercem” - projekt współpracy polsko – niemieckiej. Spotkanie młodzieży z Polski
i Niemiec w Domu Dziecka w Bodzewie (dotacja Fundacji „Brücken in die Zukunft”).
„Akademia Aktywności” – seria wydarzeo aktywizujących społecznośd lokalną powiatu gostyoskiego,
rozwój umiejętności liderów młodzieżowych i dorosłych, umożliwiających skuteczną działalnośd
w środowiskach lokalnych poprzez rozwój kompetencji i umiejętności w zakresie współpracy
z zespołem, angażowania społeczności lokalnej, współpracy z lokalnymi aktorami życia społecznego
i zintegrowania zasobów różnych instytucji na szczeblu lokalnym powiatu gostyoskiego.
Dofinansowanie z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy.

2011
2011r.r.
Projekt współpracy polsko – niemieckiej – wizyty studyjne w Polsce i Niemczech przedstawicieli
Fundacji „Miejsce moje” i „Brucken in die Zukunft”;
„Czas obywatelek” – partnerstwo w projekcie Fundacji „Obywatelki.pl” w Poznaniu (realizacja
kampanii upowszechniającej działalnośd obywatelską kobiet - kontynuacja).
„Gostyoska gra miejska – Gostyo 1667” (dotacja z budżetu gminy Gostyo).

2010r.r.
2010
Wizyta studyjna liderów – z V edycji Programu LIDERZY Polsko- Amerykaoskiej Fundacji Wolności –
we współpracy z Fundacją Obywatelki.pl w Poznaniu. W ramach projektu grupa działaczy społecznych
odwiedziła zaprzyjaźnione organizacje w Gostyniu i Poznaniu, gdzie zapoznała się z ich sposobem
pracy, realizowanymi akcjami itp. Do współpracy w ramach tego projektu zaangażowane zostały:
Fundacja „Absolwent”, Stowarzyszenie „Dziecko” w Gostyniu oraz Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej ze Świętej Góry oraz Stowarzyszenie „Razem dla Edukacji” i Fundacja „Pro
terra” w Poznaniu.
„Gostyoska Gra Miejska - śladami walk z zaborcą” (dotacja z budżetu gminy Gostyo)
„Czas obywatelek” – partnerstwo w projekcie Fundacji „Obywatelki.pl” w Poznaniu (realizacja
kampanii upowszechniającej działalnośd obywatelską kobiet).
Projekt współpracy polsko – niemieckiej (nawiązanie kontaktów pomiędzy partnerami: Fundacją
„Miejsce moje” i „Brucken in die Zukunft”).

2009
r. r.
2009
„Jak angażowad mieszkaoców do wspólnego działania” – warsztaty dla liderów.
„Miejsce moje – kampania na rzecz upowszechniania dialogu publicznego oraz zwiększenia
zainteresowania i zaangażowania mieszkaoców w działalnośd na rzecz dobra wspólnego” –
warsztaty dobrej komunikacji, pokaz debaty oksfordzkiej, konferencja „Promocja – Technologie –
Rozwój” i in. (dotacja w ramach Programu Operacyjnego FIO).

2008
2008r.r.
„Gostynianie w powstaniu wielkopolskim – film dokumentalny z udziałem mieszkaoców” zwiększenie zainteresowania lokalną historią i historią powstania wielkopolskiego (dotacja
Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Gostyoskiego i Gminy Gostyo).
„Głos seniora”- zwiększenie aktywności i zaangażowania osób starszych w sprawy publiczne. Odbyły
się: warsztaty fotograficzne, prasowe, telewizyjne i komputerowe. Wydane zostały: biuletyn „Nasze
Trzy Grosze” oraz 5 audycji telewizyjnych nt. spraw seniorów (dotacja z budżetu Samorządu
Województwa Wielkopolskiego).
„Ludzie naszego miasta” – cykl spotkao z osobami, które pochodzą z Gostynia, ale dziś robią karierę
w kraju i zagranicą (m.in. Andrzej Juskowiak, Magdalena Borowiak, Agata Marciniak) – dotacja
z budżetu gminy Gostyo.
„730 lat i co dalej?” – debata na temat strategii rozwoju gminy Gostyo z okazji 730-lecia miasta
(dotacja z budżetu gminy Gostyo).
„Tajemnice fary” – film, prezentacja multimedialna i prelekcja nt. zabytkowej fary w Gostyniu –
dotacja z budżetu gminy Gostyo.
„Tajemnice fary – w poszukiwaniu krypt i podziemi – badania georadarowe kościoła farnego”
(dotacja z budżetu powiatu gostyoskiego)

2007
2007r.r.
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – 31.10.2007 r.

