SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Nazwa i adres
Stowarzyszenie REGIONET
Juliusza Słowackiego 31/33 lok. 1
60-824 Poznań

Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 roku

Stowarzyszenie REGIONET powstało dnia 28.11.2003 roku.
Działalność Stowarzyszenia to:
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
1. Czynniki ryzyka i opis zagrożeń dotyczących Stowarzyszenia
Problemy polityczne i ich wpływ na sytuacje gospodarczą kraju, wypadki losowe,
celowe działania osób zewnętrznych na szkodę Stowarzyszenia, niezgodne z przyjętymi
normami zachowania pracowników wszystkich szczebli zarządzania, nieprawdziwe
upubliczniane oskarżenia i plotki, nierzetelne świadczenie usług przez firmy
współpracujące. W/w zagrożenia zostały wymienione jako zagrożenia na które
potencjalnie może być narażone Stowarzyszenie, tym nie mniej, z uwagi na wysoce
abstrakcyjny poziom w/w zagrożeń, oszacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia
i poziomu zagrożenia dla działalności Stowarzyszenia jest trudne do oszacowania.
2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku
obrotowym, a także po jego zakończeniu do dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego
W ocenie Zarządu Stowarzyszenia nie nastąpiły w Stowarzyszeniu istotne wydarzenia
wpływające na działalność Stowarzyszenia.
3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
- Brak
4. O wyniku ekonomicznym – wyniku finansowym netto w kwocie 39 503,39 zł
zadecydowała głównie:
Na dodatni wynik finansowy wpływ miały przychody wynikające z otrzymanych
dotacji na cele statutowe.
5. Inne informacje:
5.1. o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i
wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują,
cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia:
- Brak
5.2. o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach):
- Brak
5.3. o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego,
istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej,
na jakie narażona jest jednostka:
- Brak
5.4. o instrumentach finansowych w zakresie przyjętych przez jednostkę celach i
metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia
istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość
zabezpieczeń:
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- Brak
6. Zrealizowane działania:
6.1 Warsztaty teatralne polsko-niemieckie dla młodzieży w Poznaniu / Polsce
czerwiec 2019 „Tradycja”
Tradycja?!
Pojecie tradycji jest co najmniej dwuznaczne. W swoim znaczeniu negatywnym wskazuje ono na
ultrakonserwatywny dyktat stwierdzenia „Zawsze tak przecież robiliśmy“. Tradycja to bezwzględne
trzymanie się tego, co w historii danego ramowego kontekstu odniesienia już się sprawdziło i czego
zaprzestanie lub choćby poddanie w wątpliwość prowadzić miałoby do upadku danego kręgu
kulturowego. W znaczeniu pozytywnym tradycja wskazuje na wiedze o jej pochodzeniu i o jej
historycznych uwarunkowaniach. Tradycja wskazuje w tej postaci na podstawy wspólnych przekonań,
których się nieustannie upewniamy i które stanowią punkt wyjścia dla bieżących lub przyszłych
decyzji. W takiej postawie możliwe jest na przykład rozszerzenie pojęcia ‚rodzina‘ i uwolnienie go od
utrwalonego obrazu relacji ojciec-matka-dziecko; znaczenie idei rodziny pozostaje jednak w tym
procesie nienaruszone. Przedmiotem naszych warsztatów mogłoby zatem być przedstawienie tego
procesu konfrontacji linii tradycji i zainscenizowanie ich ścierania się na przykładach ‚modernizacji
tradycji‘. Poszukiwanie wspólnych tradycji lub też podobieństw i sprzeczności w tradycjach
narodowych uważamy za produktywna podstawę do wspólnej pracy. Ale na tych polsko-niemieckich
warsztatach teatralnych to już przecież tradycja.
Projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

6.2. Warsztaty teatralne polsko-niemieckie dla młodzieży w Kassel / Niemcy
styczeń / luty 2019 „Tradycja”

Projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
6.3 warsztaty dla młodzieży z Michałem Zawadką 30.09.2019 Poznań
" Chcę być kimś! czyli jak osiągać cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone”
6.4 warsztaty dla dorosłych z Michałem Zawadką 30.09.2019 Poznań
"Pozytywna strona myślenia, czyli jak wspierać umysł dziecka w rozwoju”
Prowadzący: Michał Zawadka - pisarz, autor książek motywacyjnych i społecznych dla dzieci
i młodzieży. Optymista. Mówca inspiracyjno-motywacyjny. Członek Stowarzyszenia
Profesjonalnych Mówców.
Podpisy osób zarządzających jednostką
Wiesława Maria Wójcik

Anna Izabela Cybulka

Uladzimir Cybulka
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