Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji BEZLIK
za 2018 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.
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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: 14.-18.05.2018
Temat projektu, który został zrealizowany w Mikuszewie to SEN O LATANIU. Projekt był
świetnym sposobem na wykonywanie różnorodnych ćwiczeń, w których młodzież
uczyła się także umiejętności pracy w zespole. Dla przyszłego życia młodych ludzi
bardzo ważne jest, aby mogli dobrze pracować w grupie i wspólnie dążyć do celu.
Młodzież pracowała twórczo nad tematem latania i marzeń. Poprzez szeroki udział
dzieci we wszystkich częściach projektu i praca w mieszanych grupach
międzynarodowych, ich niezależność oraz umiejętności pracy w zespole zostały
wzmocnione i rozwinięte. Dzięki artystycznemu podejściu zmniejszyły się obawy przed
kontaktem z obcym. Wzmocnione umiejętności językowe i społeczne. Projekty w
Mikuszewie są zarządzane w ramach samoorganizacji. Młodzi ludzie współdecydują o
przebiegu programu i posiłków.
Podczas planowania projektu zajęliśmy się dwoma tematami. Z jednej strony chcieliśmy
przygotować młodych ludzi do pracy zespołowej, a tym samym pracować razem w
grupie. Z drugiej strony puściliśmy wodzę fantazji zajmując się artystycznie tametem
SNU O LATANIU.
2. Projekt
Czas realizacji projektu: 04.-08.06.2018
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
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
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Projekt nasz został wyróżniony w konkursie Nagrody Młodzieży Polsko
Niemieckiej Współpracy Młodzieży 2018 roku.
3. Projekt
Czas realizacji projektu: 12.-16.06.2018
Polsko niemiecki projekt współpracy szkół z Hanoweru i Radziwiłowa. 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,
których zwieńczeniem był wspólny Lipdub.
4. Projekt
Czas realizacji projektu: 07.-13.07.2018
Polsko niemiecki projekt wakacyjny: Igła, nitka i nożyczki – oto jest zabawa! Spotkanie
zostało zorganizowane podczas wakacji, dlatego główny nacisk położono na integrację i
pracę twórczą. W Mikuszewie uczestnicy mogli wspólnie spędzać wolny czas, poznawać
się, otwierać na inne języki i interesować się przyrodą. Podczas tego spotkania na
pierwszym planie znajdowały się prace twórcze, ale również park i ogród wokół zamku.
Chcieliśmy uczyć dzieci i młodzież o szyciu i ekologicznym sposobie używania rzeczy,
które nie są już używane, ale mogą zmienić swoje zastosowanie i nadal mogą być
używane do innych celów.
Chcieliśmy pokazać dzieciom, że szycie może być zabawne. Uczestnicy nie tylko
wykonali nowe przedmioty, ale także dowiedzieli się, jak można naprawić rzeczy przez
szycie. Jednocześnie chcieliśmy nauczyć ich, że możemy używać ubrania i inne
materiały, których już nie potrzebujemy w inny sposób, i że możemy im dać nowe życie
poprzez ich przekształcanie. Wykorzystaliśmy szeroki wachlarz możliwości.
Wykonaliśmy biżuterię, torby, poduszki, łapacze snów, zakładki i portfele. Moglibyśmy
porozmawiać trochę o sztuce ludowej w różnych kulturach.
Dzieci to uwielbiały. Wszyscy nie mogli się doczekać haftowania własnych imion i
wrócili do domu z wieloma ręcznie robionymi przedmiotami.
5. Projekt
Czas realizacji projektu: 14.-18.07.2018
W czasie realizacji projektu młodzieżowego MOSTY dla grup z Polski, Niemiec i Ukrainy
osiągnięto kilka celi. Udało się zachęcić młodych ludzi do refleksji nad różnorodnością w
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swoich krajach. Temat różnorodności jest bardzo aktualnym i ważnym tematem,
szczególnie dla młodych ludzi. Projekt pokazał, że w Niemczech, Polsce i na Ukrainie
istnieją nie tylko różne poglądy i opinie, ale także różne warstwy społeczne. Młodzi
ludzie byli bardzo otwarci i zainteresowani tematem.
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.
Możliwe jest przedstawienie wyników projektu w ramach akcji publicznej w Polsce i w
ten sposób nawiązanie rozmowy z miejscową ludnością. Akcja jest udokumentowana
zdjęciami. Poczucie młodych ludzi, że zrobili coś dla lokalnej ludności, ale jednocześnie
dla tolerancji, akceptacji i świadomości społeczeństwa.
6. Projekt
Czas realizacji projektu: 07.-12.08.2018
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.

7. Projekt
Czas realizacji projektu: 17.-22.09.2018
Polsko niemiecki projekt współpracy szkół z Bremy i Lubonia. 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;
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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, aż wreszcie wspólny
Lipdub, będący ukoronowaniem pracy zespołowej w czasie całych warsztatów.
-

8. Projekt realizowany w Poznaniu
Czas realizacji projektu: 1.09.-30.11.2018
Warsztaty dla dziewczyn My Dziewczyny zostały przyjęte już na etapie reklamy w
mediach społecznościowych i rekrutacji z wielkim entuzjazmem. Już w ciągu pierwszego
dnia rekrutacji została zapełniona lista uczestniczek, kolejnego dnia została zapełniona
cała lista rezerwowa. Dziewczyny bardzo chętnie przychodziły na spotkania. Skład
grupy na pojedynnczych warsztatach od terminu do terminu lekko się zmieniał.
Głównym celem projektu było zrealizowanie warsztatów dla młodych nastolatek.
Zrealizowane warsztaty nawiązują do tematów, które uczestniczące dziewczyny
wybrały na pierwszym spotkaniu z proponowanych 30 pozycji. Każda z dziewczyn
mogła zdecydować który z wymienionych tematów ją interesuje. Tytuły spotkań, które
zdobyły największą ilość głosów zostały przeprowadzone w trzymiesięcznym cyklu
warsztatów dziewczeńskich My Dziewczyny!

9. Projekty realizowane w Niemczech
Czas realizacji projektu: 1.01.-31.12.2018
W ciągu tego roku 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 2018
roku.
VI. Informacja o uzyskanych przychodach
Bilans za rok 2018 został złożony do Urzędu Skarbowego we Wrześni.
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VII. Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
Informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych – zobowiązania podatkowe
za 2018 r. zostały zapłacone w całości w 2018 r.
VIII. Zatrudnienie w Fundacji
Fundacja BEZLIK w 2018 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.
X. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zmieniła siedziby.
XI. W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji nie przyjęła żadnej uchwały.
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