„Spotkania z kulturą”, „Wakacje z tańcem”, „Na starcie do kariery”, „Im więcej wiesz, tym
bezpieczniej żyjesz”, „My, pokolenie 55+”, „W szkole może być bezpiecznie, ciekawie i
wesoło”, „Jesteśmy obywatelami Europy” – to tytuły tylko niektórych projektów
realizowanych przez Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne
„Szansa” w Grzybowie, w minionym roku. Nasza oferta była skierowana do dzieci,
młodzieży i osób dorosłych.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym, stowarzyszenie realizowało swoje cele
statutowe w zakresie edukacji i wychowania, upowszechniania kultury, tradycji i ochrony
dziedzictwa narodowego, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, promowania zdrowego stylu życia.
Uczestnicy projektów skorzystali z wyjazdów do kina, teatru, opery, operetki, na
wycieczki. Brali udział w turniejach na kręgielni, festynach rekreacyjno-sportowych,
zajęciach pilates. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z komunikacji społecznej,
(które uczyły jak radzić sobie ze stresem, jak kontrolować emocje, jak rozwiązywać konflikty
czy sztuki negocjacji), swoich zwolenników wśród dorosłych miał kurs obsługi komputera i
korzystania z Internetu.
W partnerstwie z Agencją Informacyjno Szkoleniową AIS, „Szansa” realizowała
projekt przygotowujący młodzież do podjęcia w przyszłości pracy. Beneficjenci skorzystali z
konsultacji z doradcą zawodowym, psychologiem. Zdobyli umiejętność wykorzystania
Internetu w poszukiwaniu pracy. Te działania były możliwe dzięki środkom pozyskanym z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne „Szansa” jest od
czterech lat organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie (szkoła
podstawowa i gimnazjum), a od trzech dla Przedszkola Niepublicznego „Grzybek” w
Kleparzu – to także zadanie statutowe.
Jako organizacja pożytku publicznego, stowarzyszenie ma prawo do pozyskiwania
tzw. 1% podatku. Ze zgromadzonych z tego tytułu środków, w ciągu dwóch lat wsparliśmy:
funkcjonowanie Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie, Młodzieżową Orkiestrę Dętą we
Wrześni, Towarzystwo Przyjaciół w Grzybowie. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie
dziękujemy.
Mamy nadzieję, że i w tym roku możemy liczyć na wsparcie naszych działań przez
przekazanie 1% podatku. Wystarczy w formularzu PIT podać następującą informację:
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