Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji BEZLIK
za 2017 rok
Nazwa Fundacji – Fundacja BEZLIK
Siedziba i adres – Mikuszewo 23, 62-320 Miłosław
Numer NIP - 7891766137
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 31.05.2017
numer KRS - 0000680779
Numer REGON - 367427694
I. Dane dotyczące członków zarządu i rady Fundacji (imię i nazwisko według
aktualnego w okresie sprawozdawczym wpisu w rejestrze sądowym)
Zarząd Fundacji:
W 2017 Zarząd Fundacji BEZLIK działał w następującym składzie:
Małgorzata Bobrowska – prezeska Zarządu
Rada Fundacji:
W okresie sprawozdawczym skład Rady Fundacji nie uległ zmianie.
Birgit Weidemann – fundatorka, przewodnicząca Rady Fundacji
Krzysztof Piotr Hajder – fundator, członek Rady Fundacji
Marianna Szymarek – członkini Rady Fundacji
Królik Patrycia – członkini Rady Fundacji
Małgorzata Fojecka – członkini Rady Fundacji
Maria Fus – członkini Rady Fundacji
II. Celem Fundacji jest:
1. Działania na rzecz pozytywnego postrzegania międzykulturowości,
propagowanie akceptacji różnorodności kulturowej, narodowościowej i
etnicznej.
2. Popieranie działań innych organizacji w zakresie spraw objętych celami Fundacji.
3. Wspieranie i promocja działalności Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
Mikuszewo.
4. Prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo oraz
informacyjnie organizacje pozarządowe.
5. Organizowanie kursów dla organizatorów i organizatorek międzynarodowej
wymiany młodzieży, szczególnie w kontekście polsko niemieckim.
Strona 1 z 6

6. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi
działaniami Fundacji.
7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
9. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich
oraz działań wspomagających rozwój demokracji.
10. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświata i wychowanie.
11. Wspieranie kultury, sztuki, ochron dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
12. Wspieranie ekologii i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego.
13. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
15. Promocja i organizacja wolontariatu.
16. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego.
Cele te Fundacja może realizować poprzez:
1. Organizowanie projektów narodowych jak i międzynarodowych dla dzieci i
młodzieży, oraz szkoleń.
2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
3. Organizowanie, przygotowywanie i realizowanie projektów narodowych i
międzynarodowych, w szczególności polsko-niemieckich w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie.
4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
6. Współpraca z organizacjami i grupami młodzieżowymi i międzynarodowymi.
7. Organizowanie kursów, warsztatów, wystaw, przedstawień teatralnych,
koncertów, sympozjów, projekcji filmów itp.
8. Organizowanie tematycznych seminariów z udziałem przedstawicieli i
przedstawicielek różnych organizacji narodowych i międzynarodowych.
9. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność
naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury
fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i
pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów i inwalidek.
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III. Działania Fundacji
W okresie sprawozdawczym Fundacja BEZLIK zrealizowała następujące działania:
1. Projekt
Czas realizacji: 12.-16.06.2017
Polsko niemiecki projekt współpracy szkół z Brandenburgii i Szczecina. Młodzież
zajmowała się zagadnieniem współpracy grupowej. Tematem przewodnim spotkania
młodzieży była praca zespołowa, i dookoła tego obszaru skupiały się wszelkie
aktywności trenerek i trenera: pozwolić młodzieży doświadczyć istoty pracy
zespołowej. Dlatego też przez cały okres trwania warsztatów zespół kładł nacisk
zarówno na indywidualny i grupowy charakter zadań:
- codzienna rozgrzewka językowa angażowała całą grupę, jako że uczestnicy musieli
zastosować poznane wyrażenia w obcym dla siebie języku w krótkiej konwersacji z
każdym innym uczestnikiem grupy;
- wiele aktywności koncentrowało się na indywidualnym przedstawieniu się
uczestników: krótka prezentacja przed grupą, kolaże;
- następnie, uczestnicy zostali zapoznani z wieloaspektowoscią pracy w teamie: do jego
optymalnego funkcjonowania niezbędne jest uwzględnienie i uszanowanie
perspektywy każdego z członków i członkiń
w dalszej części zajęć młodzież brała udział w wielu aktywnościach zespołowych:
odgrywanie kalamburów jako cały zespół, przedstawianie bajki o Czerwonym kapturku,
aż wreszcie wspólny Lipdub, będący ukoronowaniem pracy zespołowej w czasie całych
warsztatów.
2. Projekt
Czas realizacji projektu: 22.-29.07.2017
Wakacyjne warsztaty„Królestwo ogrodowe” przybliżyły dzieciom tematykę roślin i
ogrodnictwa. Letnie spotkania dla młodszych uczestniczek i uczestników w wieku od 8
do 12 lat gwarantują letnią zabawę dla najmłodszych. Dzieci były bardzo zadowolone z
działań artystycznych. Wykorzystywali także każdą okazję do zabaw na zewnątrz. Wiele
gier i animacji językowych zostały zaplanowane i przeprowadzone na świeżym
powietrzu. Dzieci przyjechały do Mikuszewa z nastawieniem na pracę twórczą.
Pracowali w ogrodzie i uprawiali rośliny. Uczestniczyli z wielkim zaangażowaniem we
wszystkie działaniach. Wszystkie zadania i ćwiczenia związane były z tematem
spotkania i były bogate w motywy roślinne. Poza ogrodem dzieci między innymi szyły
poduszki z motywem kwiatowym i rzeźbiły rośliny z gliny. Robiliśmy wspólnie zakładki
do książek z motywem ludowym. Biżuteria z ciasta solnego okazały się równie ciekawa
do wykonania.
Bardzo cenna dla najmłodszych jest także samoorganizacja, której dzieci w dużej mierze
doświadczają w Mikuszewie. Wiele decyzji dotyczących działań grupowych podejmowali
wspólnie. To było dobre doświadczenie. Dyskoteka była również realizowana przez
młodych didżejów i dzdżejki na własną rękę. To był bardzo udany czas.
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3. Projekt
Czas realizacji projektu: 07.-12.08.2017
Polsko niemieckie szkolenie dla osób chcących współpracować z międzynarodowymi
grupami młodzieży. Głównym celem szkolenia było przygotowanie uczestniczących do
pracy nad projektem w kontekście międzynarodowym, zwłaszcza w spotkaniach polskoniemieckich.
Uczestnicy i uczestniczki mogli również wykorzystać okazję do wymiany doświadczeń.
Rozmawialiśmy o takich tematach, jak prawne aspekty wymiany, dynamika grupy,
umiejętności interkulturowe, a także praktyczne ćwiczenia z animacją języka. Między
innymi uczestnicy i uczestniczki mieli okazję poprowadzić ćwiczenia, a następnie
omówić jej przebieg.
Podczas spotkania doświadczyliśmy także gry miejskiej we Wrześni, czyli wykorzystania
miejsca warsztatów w aktywnym programie dla uczestniczących. Omówiliśmy szanse i
ryzyka przeprowadzenia takich czy podobnych gier z młodzieżą.
W przedostatnim dniu przedstawiliśmy również możliwości finansowania
międzynarodowych spotkań. Uczestnicy mieli również czas na przygotowanie własnego
programu, o którym rozmawialiśmy również w grupie dając wskazówki do realizacji
własnych projektów.
4. Projekt
Czas realizacji projektu: 13.-19.08.2017
Warsztaty dla młodzieży pracy filmowej metodą stop klatki. Młodzież przeszła krótkie
wprowadzenie do tematu i nauki filmowania. Na kolejnym etapie stosowali nowo
zdobytą wiedzę w praktyce - aby nakręcić film.
Nastolatkowie i nastolatki mieli okazję wypróbować różne role w ciągu tygodnia i
doświadczyć, jak to jest być przed kamerą lub poza nią. Młodzi uczestniczący
doświadczali również praktycznie podczas spotkania, co oznacza pracowa w zespole
niemiecko-polski. Starali się aby zaakceptować różne opinie i znaleźć kompromis. Dzięki
samoorganizacji uczestnicy zyskali dużą niezależność i pewność siebie. Młodzi ludzie
byli w stanie podejmować autonomiczne decyzje, wyrażać swoją opinię przed grupą.
Dodatkowe cele podczas spotkania dla młodzieży z Polski i Niemiec były: poznanie się
wymiana
pomysłów
i
doświadczeń,
zdobywanie
nowych
doświadczeń
międzykulturowych, branie za siebie odpowiedzialności w grupie w celu realizacji
własnych pomysłów, zrozumienie innych kultur, zwiększenie motywacji do nauki
języków obcych, zdobycie nowych przyjaciół.
5. Projekt
Czas realizacji projektu: 17.-22.09.2017
Projekt współpracy szkół z Polski i Niemiec tematycznie koncentrował się wkoło
zjawiska granicy. Warsztaty dotyczyły granic różnego rodzaju: tych historycznych,
politycznych, ale również społecznych czy psychologicznych. Pod względem
merytorycznym trenerkom zależało na poszerzeniu wiedzy, daniu okazji i motywacji do
refleksji nad tematem szeroko rozumianych granic i stereotypów, konsekwencji ich
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stosowanie oraz wzbudzeniu zainteresowania tematem granic między ludźmi i
możliwościami ich dekonstrukcji.
W odniesieniu do stosunków między uczestni(cz)kami z Polski i z Niemiec trenerki
stawiały sobie za cel stworzenie warunków ułatwiających wyjście poza własną sferę
komfortu i otwarcie się na inną kulturę, sposób myślenia i język.
Integracja, przełamanie oporów przed wypowiadaniem się na forum, poznanie i
wykorzystanie możliwości niewerbalnych metod komunikacji, rozwijanie gotowości i
umiejętności samostanowienia, wzmocnienie poczucia grupowego, pobudzenie do
refleksji nad kwestią granic i stereotypów, wspieranie procesu wymiany
międzykulturowej, wychodzenie ze strefy komfortu poprzez wchodzenie w interakcje z
nowymi osobami, przez wypowiedzi na forum, występ teatralny oraz zgłaszanie
sprzeciwu, poszerzenie wiedzy z zakresu międzykulturowości, wzrost znajomości
kultury kraju sąsiada
6. Projekty realizowane w Niemczech
Czas realizacji projektu: 1.06.-31.12.2017
W ciągu kilku miesięcy zostało zrealizowanych we współpracy z niemieckim
stowarzyszeniem HochDrei wiele ciekawych projektów szkolnych i pozaszkolnych.
Nasza Fundacja była odpowiedzialna za rozliczenie kosztów podróży polskich grup
jadących na warsztaty do Poczdamu.
IV. Obecność w mediach
Informacje o działaniach Fundacji ukazują się na stronie Fundacji (www.bezlik.org),
Międzynarodowego Domu Spotkań Mikuszewo (www.mikuszewo.org), gdzie większość
projektów jest realizowana oraz na stronie internetowej naszej organizacji parnerskiej
HochDrei e.V. (www.hochdrei.org).
V. Działalność gospodarcza
Nie była prowadzona przez Fundację żadna działalność działalność gospodarcza w 2017
roku.
VI. Informacja o uzyskanych przychodach
Bilans za rok 2017 został złożony w terminie do Urzędu Skarbowego we Wrześni.
VII. Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
Informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych – zobowiązania podatkowe
za 2017 r. zostały zapłacone w całości w 2017 r.
Deklaracja podatkowa PIT-4R została złożona w terminie do dnia 31.01.2013 r.
VIII. Zatrudnienie w Fundacji
Fundacja BEZLIK w 2017 r. nie zatrudniała żadnych pracowników na umowę o pracę, a
jej działalność opierała się na pracy wolontariuszy oraz osób zatrudnionych w ramach
poszczególnych projektów na podstawie umów o dzieło lub umów zleceń.
IX. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.
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X. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zmieniła siedziby.
XI. W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji przyjął następujące uchwały:
a) Uchwała zarządu Fundacji BEZLIK nr 1 z dnia 10.04.2017 o powołaniu na stanowisko
prezeski zarządu Małgorzaty Bobrowskiej.
b) Uchwała zarządu Fundacji BEZLIK nr 2 z dnia 10.04.2017 r. o powołaniu Rady
Fundacji.
XII. W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji nie przyjęła żadnej uchwały.
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