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Celem Stowarzyszenia jest:
1. popieranie i rozwijanie twórczości artystycznej,
2. promowane kultury oraz wszystkich nowych form związanych z szeroko pojętą
sztuką
3. Integracja środowisk artystycznych i zawodowych,
4.działalność charytatywna,
5. inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach
edukacyjno - kulturalno -artystycznych osób niepełnosprawnych, dzieci,
młodzieży, dorosłych oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
6. wspieranie własnych członków w działaniach artystycznych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie imprez kulturalnych, inicjatyw artystycznych, w tym musicali,
spektakli muzyczno-słownych, recitali, koncertów, kabaretów,
2. prowadzenie różnorakich form edukacji kulturalnej, w szczególności warsztatów
artystycznych (tanecznych, teatralnych, wokalnych, plastycznych, filmowych) na
rzecz społeczności krajowej
i międzynarodowej, oraz osób niepełnosprawnych,
3. realizowanie zadań zleconych przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego i
inne podmioty tożsamych lub zbieżnych z celami działania Stowarzyszenia,

4. dokumentowanie i rozpowszechnianie w formie utrwaleń na jakichkolwiek
nośnikach: muzyki oraz widowisk kulturalnych, w szczególności zapisów dotyczących
imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
5.oraz wydawanie publikacji, broszur związanych z działalnością Stowarzyszenia.
6. współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących
popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia.
7. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności
poprzez organizacje wyjazdów, warsztatów, pokazów.
W roku 2010 Stowarzyszenie realizowało swoje cele przez:
Po raz pierwszy Stowarzyszenie pomogło dzięki wpłatom z 1% podatku
przekazanego na rzecz podopiecznych. Dzięki temu udało się sfinansować protezę Markowi
Stachowskiemu oraz zrefundować koszty leczenia, żywności, pobytu i transportu Naszych
podopiecznych i ich rodzin w różnorodnych placówkach zdrowia na terenie całego kraju.
Stowarzyszenie udostępniło system wpłat Paypal , umożliwiający dokonywanie
wpłat z zagranicy w walutach: euro, dolary i funty brytyjskie
W 2010 roku Stowarzyszenie nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy
Chorym Dzieciom. Współpraca polegała na wzajemnej pomocy oraz wymianie cennych
doświadczeń.
W listopadzie 2010 Stowarzyszenie włączyło się w pomoc chorej na stwardnienie
rozsiane Ani Meyer, organizując wraz z Karczmą Taberską koncert charytatywny połączony
ze zbiórką pieniędzy.
Stowarzyszenie otrzymało od Miasta Zielona Góra środki na zrealizowanie zadania
publicznego pt, „Warsztaty wokalne wraz z koncertem charytatywnym „Warto jest pomagać”
Zielona Góra 2010:
We wrześniu ukazała się w mediach informacja zachęcająca artystów do warsztatów.
Podczas castingu wyłoniono 14 osób. Przeprowadzone zostały warsztaty artystyczne przez
specjalistę w dziedzinach artystycznych, mających na celu zachęcenie, rozpropagowanie,
naukę umiejętności potrzebnych do współczesnego funkcjonowania: trenowali emisję głosu,
dykcję, obycie sceniczne, felling, interpretacje utworów, prawidłowy oddech. Zajęcia

logopedyczne. Osoby biorące udział w warsztatach wystąpiły w grudniowym koncercie
„Warto jest pomagać” przy akompaniamencie orkiestry pod dyrekcją Wojciecha
Zandeckiego. Byli to: Olga Kożdoń, Anna Smulewicz, Sandra Hohlfeld, Żaklina Jaskulska,
Magda Aleksandrowicz, Agnieszka Aleksandrowicz, Magdalena Ewa Mazur, Monika Firus,
Małgorzata Tokarska, Joanna Oleszkiewicz, Paulina Murmyło, Małgorzata Więckowska,
Weronika Sulisławska, Radosław Pożarski.
Koncert charytatywny „Warto jest pomagać” odbył się 19 grudnia 2010 w Filharmonii
Zielonogórskiej, pieniądze zbieraliśmy na pomoc dzieciom w ratowaniu ich życia. Po raz
szósty Stowarzyszenie zorganizowało charytatywny koncert kolęd i pastorałek z udziałem
artystów, a także gwiazd z całej Polski. Podczas koncertu wystąpili Krystyna Prońko, Monika
Kręt, Joanna Dolata, zespół Subito, Anna Przędzak, Małgorzata Hryniewicz oraz Marcin
Hryniewicz "HRYPA". Koncert poprowadzili: Leszek Jenek oraz znana (m.in. z serialu Usta
Usta) polska aktorka Magdalena Różczka. Powstała wspaniała scenografia, która wraz ze
światłami dała niesamowity, magiczny klimat.
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pod dyrekcją Wojciecha Zandeckiego. Skład orkiestry: Wojciech Zandecki - fortepian, Albert
Bezdziczek - instrumenty klawiszowe, Stanisław Żaczek - gitary, Piotr Kołacz - gitara
basowa, Karol Koza - perkusja, Katarzyna Pawłowicz - I skrzypce / kierownik kwintetu
smyczkowego, Urszula Najdek - II skrzypce, Monika Czarnecka - altówka, Jagoda
Paszkowska - wiolonczela, Magdalena Jabłońska - kontrabas, Roman Beta - puzon /
kierownik sekcji dętej, Damian Kurek - trąbka, Tomasz Adamczak - saxofony, Wojciech
Zandecki - aranżacje muzyczne.
Patronat Honorowy nad Akcją „Warto jest pomagać” objęli: Wojewoda Lubuski:
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PATRONAT MEDIALNY: TVP, TV ODRA, Radio Zachód, Radio Zielona Góra, Tygodnik
„Czwartek”



Stowarzyszenia „Warto jest pomagać” nie prowadzi działalności gospodarczej.
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
 Wg sprawozdania finansowego
6 . Informacja o poniesionych kosztach:
 Wg sprawozdania finansowego.

7. Dane:
a) n/d
b) n/d
c) Członkowie Zarządu wykonują swoje czynności społecznie i w
związku z tym nie pobierają wynagrodzeń
d) Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych
e) Stowarzyszenie nie zawierało umów na lokaty bankowe
f) Stowarzyszenie nie dysponuje obligacjami ani akcjami
g) Stowarzyszenie nie dysponuje nieruchomościami
h) Wartość Aktywów – 50415,40
(słownie pięćdziesiąt tysięcy
czterysta piętnaście złotych 40/100)

8. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych- Deklaracja CIT-8 składana
1 raz w roku do 31 marca następnego roku sprawozdawczego.

9. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Warto jest pomagać” wroku 2010
przeprowadziła dwukrotną kompleksową kontrolę pracy Zarządu Stowarzyszenia w zakresie
prawidłowości prowadzonych rozliczeń finansowych i gospodarności w zarządzaniu
funduszami Stowarzyszenia w roku 2010. Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie
stwierdzono nieprawidłowości w wykonywaniu przez Zarząd powierzonych obowiązków.
Dokumenty finansowe są kompletne, sporządzone prawidłowo zarówno pod względem
formalnym jak i rachunkowym.

