Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2141/2010
Burmistrza Krotoszyna z dnia 27 września 2010 r.
FORMULARZ IDENTYFIKACYJNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Pełna nazwa i forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „G-4”
Dokładny adres siedziby organizacji:

ul. 23 Stycznia 20, 63-700 Krotoszyn
Dane kontaktowe:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty e-mail:

664945069
www.stowarzyszenieg4.pl
stowarzyszenieg4@gmail.com

Numer konta organizacji:

43 1500 1517 1215 1006 0053 0000 KREDYT BANK S.A. Filia nr 1 w Krotoszynie – O/Rawicz
Rok rejestracji organizacji:
2008

Liczba członków organizacji:

Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Zarządu, z wyszczególnieniem funkcji:
1. Ilona Suchodolska
Prezes
2. Mariola Koczorowska
Sekretarz
3. Magdalena Nowak
Skarbnik
4. Izabela Jelinowska
Członek Zarządu
5. Elżbieta Marszałek
Członek Zarządu
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej, z wyszczególnieniem funkcji:
1. Elżbieta Pierszała
przewodnicząca
2. Małgorzata Pługowska
członek
3. Justyna Bukowa
członek
Informacje nt. działalności organizacji, organizowanych imprezach, informacje o osiągnięciach,
nagrodach, dotacjach (w przypadku braku miejsca proszę użyć dodatkowej kartki papieru):

Celem stowarzyszenia jest:
1) inicjowanie, prowadzenie i promowanie działalności edukacyjnej, oświatowej,
artystycznej, kulturalnej, sportowej i turystycznej, w szczególności w odniesieniu do
dzieci i młodzieży z regionu Wielkopolski
2) wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju intelektualnego,
3) działalność charytatywna,
4) działania na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społeczeństwami,
5) przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację czasu wolnego dzieci
i młodzieży,
6) wyrównywanie szans młodzieży miejskiej i wiejskiej,
pomoc w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli
Działania:
Stowarzyszenie „G-4” realizuje swoje cele poprzez podejmowanie działań
edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych skierowanych głównie do młodzieży w wieku
gimnazjalnym, ale także dzieci i dorosłych.

Działalność edukacyjną realizujemy poprzez organizowanie różnorodnych kursów dla
młodzieży i dorosłych, które można podzielić na:
 pomoc w nauce
 kursy językowe
Działalność kulturalna – była realizowana przez zaangażowanie w organizację i objęcie
patronatu nad konkursami dla młodzieży:
 Międzyszkolny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej
 Międzyszkolny Konkurs fotograficzny ,,Powiat krotoszyński – cztery pory roku w
fotografii”
Działalność artystyczna – realizacja dwóch projektów w ramach dofinansowania z OKO
Burmistrza Krotoszyna – „Teatr na blokowisku” – działalność młodzieżowej grupy teatralnej
oraz „artystyczne ferie” warsztaty teatralne i dziennikarskie dla młodzieży.
Działalność sportowa – organizacja zajęć z aerobiku i jogi dla dorosłych.
Działalność na rzecz środowiska – pomoc i aktywny udział w inicjatywach skierowanych
dla NGO na terenie miasta Krotoszyn – w roku 2010 „Miasteczko NGO”, a także współpraca
z innymi organizacjami pozarządowymi oraz jst.
Działalność promocyjna – prowadzenie strony internetowej oraz spotkań dla młodzieży i
dorosłych promujących działalność Stowarzyszenia oraz idee działania organizacji
pozarządowych.
W roku 2011 planujemy dalszy rozwój „teatru na blokowisku” – przygotowanie spektakli
oraz warsztatów teatralnych.
Odbędzie się też kolejna edycja Przeglądu piosenki obcojęzycznej, w którym bierze udział
kilkanaście szkół z terenu gminy i powiatu krotoszyńskiego. Podczas przeglądu młodzież
prezentuje własne interpretacje znanych przebojów w języku angielskim lub niemieckim.
Druga edycja konkursu fotograficznego „Krotoszyn w czterech porach roku”, pozwoli
spojrzeć na najpiękniejsze miejsca w naszym mieście i okolicach przefiltrowane przez
wrażliwość gimnazjalisty. Liczymy, że podobnie jak w roku poprzednim poziom zdjęć znów
zachwyci jury. Ponownie planujemy zorganizować wystawę pokonkursową fotografii.
W kolejnych latach chcemy też organizować dla młodzieży warsztaty tematyczne w czasie
ferii zimowych. W roku 2011 mają to być warsztaty fotograficzne.
W roku 2011 planujemy poszerzyć zakres działalności o działalność sportową, rekreacyjną
oraz turystyczną.
Ponadto chcemy nadal angażować się w działalność organizacji pozarządowych na teranie
miasta i gminy Krotoszyn oraz nawiązywać współpracę z innymi organizacjami.

