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Sprawozdanie merytoryczne z działalności
w roku 2015
1. SPRAWY FINANSOWE
Szczegółowe dotyczące finansów zostały zawarte w oddzielnym sprawozdaniu finansowym.
W niniejszej części zawarto jedynie zwięzłe podsumowanie oraz informacje uzupełniające.
1.1. Uwagi ogólne


W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.



W oparciu o zapisy o możliwości prowadzenia działalności odpłatnej prowadzono wśród członków
dystrybucję m.in naszywek po kosztach produkcji.



Księgowość prowadzona była przez Skarbnika, wspierającego się konsultacjami z doradcami
księgowymi NGO w Łodzi (Centrum OPUS, pl. Wolności 4).

1.2. Stan środków na koncie bankowym Stowarzyszenia na dzień:
01.01.2015: 3562.29 zł (początek okresu sprawozdawczego 2015)
31.12.2015: 2973.37 zł (koniec okresu sprawozdawczego 2015)
2. SPRAWY CZŁONKOWSKIE
2.1. Składki
W roku 2015 podtrzymana została wysokość składek członkowskich na poziomie z roku ubiegłego.
Wynosiły one odpowiednio: 120zł – dla członków zwyczajnych, 30zł – dla członków sympatyków.
Zniżka 50% na obie kwoty udzielana była niezmiennie uczniom i studentom.
2.2. Rekrutacja
Z powodu bardzo ograniczonych możliwości czasowych osoby odpowiedzialnej za obsługę procesu
rekrutacji nowych członków, od czerwca 2015 rolę tę pełnił w zastępstwie Sekretarz Stowarzyszenia.
W celu poprawy jakości procesu obsługi zgłoszeń nowych osób do Stowarzyszenia w miesiącu
wrześniu 2015 poprawiony został układ informacji na stronie internetowej www.surwiwal.edu.pl
(układ menu, zawartość działów), celem uzyskania większej przejrzystości i ułatwienia dostępu do
informacji o warunkach członkowstwa. Efektem zmian jest zmiejszona ilość zapytań o szczegóły
członkowskie drogą emailową.
Wprowadzony rok wcześniej internetowy formularz zgłoszeniowy (http://goo.gl/forms/5EoYIBuZpv),
sprawdził się jako skuteczne narzędzie automatyzujące zbieranie podstawowych danych o kandydatach
oraz bieżących członkach, umożliwiając skuteczniejsze rozpoznawanie ich oczekiwań, umiejętności
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oraz możliwości współpracy w ramach Stowarzyszenia. Niestety nie wszyscy członkowie
Stowarzyszenia przyjęci przed wprowadzeniem formularza dokonali uzupełnienia danych, przez co
baza jest niekompletna.
Zgłoszenia kandydatów rozpatrywane były dość regularnie w trakcie zebrań Zarządu a decyzje
o przyjęciu do grona członków wraz z ceryfikatem potwierdzającym fakt członkostwa, były na bieżąco
przesyłane drogą emailową do osób nowo przyjętych. Ewentualne opóźnienia wynikały
z ograniczonej dostępności rekruterów w okresie wakacyjnym, światecznym oraz wzmożonej pracy
zawodowej.
Od września 2015 wprowadzona została zasada, że każdemu nowemu członkowi należy się bezpłatnie
naszywka Stowarzyszenia, która - w przypadku braku możliwości przekazania osobistego –
przekazywana jest drogą pocztową. Spotkało się to z bardzo przychylnym odbiorem nowym członków.
Komunikacja z kandydatami i członkami odbywała się w większości za pośrednictwem internetu
poprzez skrzynki emailowe spss@surwiwal.edu.pl, rekrutacja@surwiwal.edu.pl jak również
w trakcie imprez oraz spotkań grup regionalnych.
W roku 2015:


przyjęto 33 nowych członków Symaptyków,



11 kandydatów pomimo uzupełnienia formularza zgłoszeniowego nie dokonało wpłaty, wobec
czego nie stali się członkami; osoby były informowane o statusie drogą emailową

2.3. Liczba członków

Liczba członków Stowarzyszenia na koniec roku 2015*:
HONOROWI

1

1.10%

ZWYCZAJNI

20

21.98%

SYMPATYCY

70

76.92%

RAZEM

91

100%

(*) Liczba została urealniona poprzez zmniejszenie o 6 członków wygasających zgodnie z zapisami statutu
(brak opłaty członkowskiej w ciągu 2 kolejnych lat);

Liczba członków Stowarzyszenia na dzień przed Zjazdem Walnym (18.03.2016):
HONOROWI

1

0.97%

ZWYCZAJNI

17

16.50%

SYMPATYCY

85

82.52%

RAZEM

103

100%

W roku 2016 do dnia Zjazdu Walnego:
- przyjęto 12 nowych członków Symaptyków
- 3 członków na własny wniosek zmieniło rodzaj członkostwa ze Zwyczajnego na Sympatyków
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Realizując zalecenia z roku 2014 o 83 członkach wygasających z lat 2010-2013 i przedłużenia im czasu
na uregulowanie ich zaległości na początek roku 2015 – członkowie, którzy nie uzupełnili składek do
marca 2015, zostali usunięci. Do członków, którzy zdecydowali o swojej „biernej rezygnacji” poprzez
wygaszenie – przesłana została prośba o uzupełnienie „Ankiety wyjścia”. Jak dotychczas nie
otrzymaliśmy za jej pomocą informacji o powodach.
Zauważalny jest regularny przyrost liczby członków:

Rys. 1 Całkowita liczba członków rok do roku.

Wsród czynników znacząco poprawiających działania Stowarzyszenia przekładające się na rosnącą
liczbę członków, widzimy, że szczególnie istotne są działania prowadzone na poziomie grup
regionalnych.

2.4. Praca z aktualnymi członkami
W ramach prac nad większym zaangażowaniem członków w działania Stowarzyszenia:


szczególną uwagę poświęcono na wsparcie działań członków w grupach regionalnych, ich
regularne spotkania oraz organizację szkoleń i zlotów z udziałem członków innych grup,



regularnie uzupełniano treści na głownej stronie internetowej, profilu facebook oraz Google+
Stowarzyszenia, informując o planowanych działaniach, warsztatach, imprezach,



reprezentowaliśmy Stowarzysznie na konferencjach i imprezach ogólnopolskich (szczegóły w
sprawozdaniach członków Zarządu)



kontynuowano możliwość promocji działalności członków, wymiany doświadczeń, integracji
podczas ogólnopolskiej imprezy Surwiwalia 2015,



kontynuowano cotygodniowe zebrania zdalne Stowarzyszenia za pośrednictwem internetowego
komunikatora Skype w celu bieżącego przeglądu spraw członków;
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2.5. Grupy regionalne
Rozkład liczby członków w regionach na dzień 31.12.2015:

Rys. 2 Rozkład członków w województwach („!Nieznane miasto” świadczy o błędnych danych adresowych)

Rozkład liczby członków w regionach na dzień Zjazdu Walnego 19.03.2016:

Rys. 3 Rozkład członków w województwach („!Nieznane miasto” świadczy o błędnych danych adresowych)
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Obecnie działają w regionach grupy:


Mazovia (Warszawa i okolice)



Centrum (Łódź i okolice)



Wielkopolska (Poznań i okolice)



Kujawska – (Inowrocław i okolice)



Narew (Łomża i okolice)



Świętokrzyskie (Kielce i okolice)



Wschód (Lublin i okolice)

Tworzą się grupy:


Grupa Pomorze



Grupa Małopolska



Grupa Silesia (ślaskie)



Grupa Jura (Częstochowa i okolice)

W ankietach odnotowano ponadto pojedyncze zapytania o grupy:


Podbeskidzie



Podkarpacie



Prusy Wschodnie



Wysoczyzny Elbląskiej



Podkarpacka



Wrocław

3. ZARZĄD
3.1 Zmiany w składzie Zarządu
Od Zjazdu Walnego w 28.03.2015 Zarząd funkcjonował w niezmienionym składzie.

3.2 Zebrania Zarządu i członków
W okresie sprawozdawczym 2015:


odbył się jeden Walny Zajazd członków Stowarzyszenia: Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w dniu
28.03.2015,



odbyło się 41 zebrań Zarządu i członków, prowadzonych w miarę możliwości w trybie
co-tygodniowym.
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3.3 Realizacja zadań Statutowych przez Zarząd Stowarzyszenia
W okresie sprawozdawczym 2015 – Zarząd realizował cele Statutowe poprzez szereg działań
wyspecyfikowanych bliżej w załączonych sprawozdaniach członków Zarządu.

Do dnia 19.03.2016 zrealizowano m.in zadania w zakresie:


promocji i wsparcia działań grup regionalnych (naszywki, pieczątki, koszulki, organizacja,
promowanie wydarzeń członków, użyczanie instruktórów, kontakt z opiekunami grup)



promocji: opracowanie i realizacja flag SPSS (pionowej i poziomej)



promocji: opracowanie i realizacja znaczków SPSS



promocji: potwierdzenia prawa własności do nazwy SURWIWALIA



promocji i szkoleń: organizacja imprezy SURWIWALIA 2015



nawiązywania współpracy z innymi organizacjami: udział w konferencjach, prowadzenie
warsztatów i udział w projektach m.in z Lasami Państwowymi, Towarzystwem Pedagogicznym



uporządkowanie zaplecza sprzętowego: stworzenie Magazynu SPSS



reprezentacji SPSS, przez szkoleniowców prowadzących kurs instruktora surwiwalu na zlecenie
Polskiej Akademi Sportu.

Kontynuowane są prace nad:




efektywnym wdrożeniem przyjętej w trakcie Zjazdu Walnego 28.03.2015 koncepcji włączania nowych
członków do prac podgrup roboczych oraz regionów na podstawie analizy ich kompetencji oraz
deklaracji zebranych w ankiecie akcesyjnej lub aktualizacyjnej,
usprawnieniami w zakresie:
- śledzenia postępów w realizacji przydzielonych zadań
- delegowanie zadań do komisji działań i grup regionalnych
- rozwiązań formalno-prawnych: poprawki statutu, polityka rachunkowości, uchwały.



finalizacją realizacji pojektu z Lasami Państwowymi na książkę pod roboczym tytułem „Survival –
cztery pory roku w lesie”



opracowaniem szczegółów i wdrożeniem programu „Surwiwal Blisko Domu” dla pracy edukacyjnej z
młodzieżą



opracowaniem własnej metodyki wraz ze skryptem metodycznym do prowadzenia szkoleń
survivalowych dla adeptów oraz dla przyszłych instruktorów i trenerów



przygotowaniem imprezy głównej „Surwiwalia 2016”



wprowadzaiu survivalu do edukacji (współpraca z Ośrodkiem Rozwoju edukacji i MEN, Łódzkim
Towarzystwem Pedagogicznym)
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zawiązywaniem jeszcze bliższej współpracy z Lasami Państowymi poprzez udział we wspólnych
sympozjach, konferencjach, planowanie wspólnych projektów



załatwianiu pozwoleń z Lasów Państwowych dla ułatwienia naszym wybitnym członkom na łatwiejsze
działanie w lasach



powstawaniem nowych grup regionalnych



konferencją naukową nt. surwiwalu w Białej Podlaskiej (z warsztatami – a więc zlot, jak w
Surwiwaliach, lecz głównie dla tych, których interesuje aspekt naukowy) – październik 2016

W planach nadal pozostają:


Opracowanie „flagowego” (w randze "Selekcji”) szkolenia komercyjnego prowadzonego przez SPSS dla
ludzi, którzy chcą się sprawdzić – powołanie grupy, której celem będzie pozyskanie grantu dla
stowarzyszenia (z UE, MON, MEN, prywatni sponsorzy itd.):
W trakcie opracowania jest koncepcja kursów dokształcających przed oraz po kursie instruktorskim PAS.
Celem tych szkoleń będzie:
- podniesienie umiejętności surwiwalowych przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego,
- doskonalenie kadr po zdobyciu uprawnień instruktorskich.



Organizacji kolejnych spotkań z „ludźmi szlaku”: np. Pałkiewicz, Koperski, Kamiński, Baranowski.



Pomoc SPSS w pozyskiwaniu patronatów uczelni lub władz lokalnych.
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Załącznik: 1
Krzysztof J. Kwiatkowski (Prezes)

Sprawozdanie z działalności członka Zarządu za rok 2015
1. Prowadzenie grupy regionalnej Centrum
2. Co-tygodniowy udział w zdalnych zebraniach Stowarzyszenia i bieżąca praca nad sprawami
wyszczególnionymi w protokołach z zebrań.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia w ramach działań wyszczególnionych w osobnym załączniku ze
sprawozdaniem działania Grupy Centrum.
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Załącznik: 2
Sergiusz Borecki (wiceprezes)

Sprawozdanie z działalności członka Zarządu za rok 2015

I. Pełnione funkcje w SPSS:
1) Koordynator GR Mazovia SPSS
2) Wiceprezes Stowarzyszenia (od Walnego Zjazdu 2015)
3) Rzecznik Stowarzyszenia

II. Działania w ramach obowiązków w SPSS lub dla SPSS:
1) koordynacja działań GR Mazovia – szczegóły w osobnym sprawozdaniu
2) regularny udział w pracach Zarządu: spotkania Zarządu, przygotowywanie i opracowywanie części
dokumentów itp.
3) udział w Targach Leśnych w Szepietowie – 10-11 października 2015
4) przygotowanie i prowadzenie Speleowarsztatów dla SPSS – 24-26 października 2015
5) Surwiwalia 2015 – pomoc w organizacji, prowadzenie warsztatów, współpraca przy tworzeniu broszury
metodycznej
6) współudział w programie profilaktycznym dla młodzieży (projekt Radomsko) – zlecenie UŁ
7) opieka nas stronami internetowymi Stowarzyszenia (od grudnia)
8) niewielki udział w pracy nad książką dla LP
9) udział w forum leśnym w Smardzewicach
10) współpraca w tworzeniu ram metodycznych dla szkoleń surwiwalowych i Instruktorskich
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Załącznik: 3
Mariusz Zawadzki (Sekretarz)

Sprawozdanie z działalności członka Zarządu za rok 2015
W okresie sprawozdawczym wykonywałem następujące działania na rzecz realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu:
1.

Funkcja Skarbnika (do 28.03.2015) oraz wsparcie Rafała Banaszaka do dnia 31.12.2015
 Przygotowanie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w roku 2014 na zjazd
walny 28.03.2015
 Przygotowania sprawozdania finansowego SPSS za rok 2014,
 przygotowałem i złożenie CIT8 do Urzędu Skarbowego za rok 2014,
 prowadziłem bieżącą księgowość Stowarzyszenia oraz realizowałem zlecone płatności
 konsultowałem sie z doradcą księgowym NGO w Łodzi (Centrum OPUS) w sprawach SPSS

2.

Sekretarz
 opracowałem końcowe sprawozdanie merytoryczne z działalności SPSS za rok 2014,
 zorganizowałem i prowadziłem Zjazd Walny Sprawozdawczy w marcu 2015,
 byłem głównym punktem kontaktowym ze strony SPSS do współorganizacji z ZHP Skierniewice
projektu Surwiwalia 2015,
 zwoływałem i prowadziłem cotygodniowe zdalne zebrania Zarządu, sporządzałem i
komunikowałem podsumowania zebrań,
 w obliczu braku dostępności rekrutera – od czerwca 2015 zajmowałem sie opieką nad rekrutacją
nowych członków
 prowadziłem komunikację emailową w sprawach Zarządowych do członków Stowarzyszenia,
 opracowałem formularz rejestracji członków oraz ankietę wyjścia członków usuwanych z SPSS
 wnioskowałem i koordynowałem wdrożenie usługi Office365: nowa poczta, dysk OneDrive, Skype
dla firm; migracja konto pocztowych z home na Microsoft; z pomocą Michała Miernika;
 zarządzałem kontami pocztowymi członków i grup regionalnych w domenie @surwiwal.edu.pl
 konsultowałem sie z doradcą prawnzm NGO w Łodzi (Centrum OPUS) w sprawach SPSS

3.

Członek zwyczajny
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia w działaniach wyszczególnionych w osobnym załączniku ze
sprawozdaniem z działania grupy Centrum.
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Załącznik: 4
Rafał Banaszak (Skarbnik od 28.03.2015)

Sprawozdanie z działalności członka Zarządu za rok 2015
1. Opracowanie regulaminu prac Grup Regionalnych, opracowanie formularzy.
2. Koordynacja grup regionalnych, wsparcie działań opiekunów.
3. Prowadzenie grupy regionalnej Wielkopolska (opiekun).
4. Co-tygodniowy udział w zdalnych zebraniach Stowarzyszenia i bieżąca praca nad sprawami
wyszczególnionymi w protokołach z zebrań.
5. Wybór terenów pod organizację imprezy SURWIWALIA 2016, organizacja rekonesansu.
6. Prace nad organizacja imprezy SURWIWALIA 2016
7. W marcu 2015 roku prowadzenie spotkania Poznańskiego Koła PST-TSR. Temat spotkania: "Jak
połączyć survival i TSR?"
8. Reprezentowanie Stowarzyszenia w ramach działań wyszczególnionych w osobnym załączniku ze
sprawozdaniem działania Grupy Wielkopolska.
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Załącznik: 5
Przemysław Płoskonka (członek Zarządu)

Sprawozdanie z działalności członka Zarządu za rok 2015

1. Działalność ogólna w ramach SPSS:
 Kurs instruktorów surwiwalu dla PAS /30-31.05.2015; 2-7.06.2015/ Koordynacja kursu ze
strony SPSS (kierownik kursu)
 Surwiwalia /19-21.06.2015 / Przygotowanie i pomoc w realizacji imprezy, kontakt ze
sponsorem/-ami
 Ukraina off-road / 1-4.10.2015/ Pomoc w organizacji, udział.
 Targi Leśne w Szepietowie /10-11.10.2015/ Koordynacja wydarzenia ze strony SPSS
 Konferencja "Las miejscem wypoczynku / 10.10.2015/ prelekcja „Możliwości uprawiania
survivalu na terenie Lasów Państwowych” Stowarzyszenie Polskiej Szkoły Survivalu
 Jubileusz 5-lecia SPSS -Grupa Mazovia /19.12.2015/
2.
Działalność w ramach Zarządu SPSS:
 Aktywny udział w zebraniach Zarządu
Podejmowanie Uchwał.

prowadzonych

w

formie elektronicznej
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Załącznik: 6
Stanisław Kędzia (członek zarządu od 28.03.2015)

Sprawozdanie z działalności członka Zarządu za rok 2015
Stanisław Kędzia

Kraków 14.03.2016 r.

Członek Zarządu SPSS

Niestety, moja działalność jako Członka Zarządu i członka SPSS w ostatniej kadencji była znikoma.
Powodem tego był brak czasu oraz problemy techniczne.
Jedynym przejawem mojej działalności w ramach SPSS-u było uczestnictwo w kursie instruktorów
survivalu PAS w Komaszycach, współautorstwo opracowania zatytułowanego „Cztery pory roku w survivalu”
oraz prowadzone przy współudziale Przemysława Płoskonki rozmowy z WAT i AON, dotyczące grantu na
szkolenie żołnierzy z zakresu survivalu zielonego (rozmowy nadal trwają).

W związku z moją znikomą działalnością z Zarządzie SPSS proszę o odebranie mi tej funkcji i
przydzielenie jej komuś znacznie bardziej produktywnemu.

Z wyrazami szacunku dla wszystkich Członków SPSS

Staszek Kędzia
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Załącznik: 7
Sergiusz Borecki

Sprawozdanie z działalności
Grupa Regionalna MAZOVIA
za rok 2015

Koordynator grupy: Sergiusz Borecki (tel. 690-073-444, e-mail: sb@wolnyczlowiek.net)

Obszar działania: Warszawa i okolice oraz obszar woj. mazowieckiego (Nowy Dwór Mazowiecki,
Sokołów Podlaski, Sochaczew, Józefów).

Liczba członków: ok. 17 (wraz z sympatykami ok. 20/21) – liczba niepewna z powodu braku kontaktu i / lub
braku opowiedzenia się niektórych osób za członkostwem w SPSS

Liczba oficjalnych spotkań / zgrupowań w ciągu roku 2015: 5

Liczba imprez prowadzonych w ciągu roku przez członków GR: ok. 20 - warsztaty, wędrówki,
biwaki, szkolenia, prelekcje. Imprezy były adresowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i
dorosłych; jedno i kilkudniowe.

Najbardziej aktywni członkowie grupy (organizatorzy):
- w ramach SPSS i poza stowarzyszeniem: S. Borecki, D. Król, D. Lermer
- tylko poza SPSS: Ł. Tulej, R. Romaniuk

Działalność członków GR Mazovia na rzecz SPSS:
- pomoc w organizacji Walnego Zjazdu w Ponurzycy
- organizacja Speleowarsztatów I i II stopnia dla członków SPSS
- reprezentowanie SPSS na konferencjach i targach (Warszawa, Łagów, Jedlnia, Szepietowo,
Smardzewice, Grodzisk Mazowiecki)
- pomoc w przygotowaniu Surwiwaliów 2015 i prowadzenie warsztatów wtrakcie Surwiwaliów
- organizacja warsztatów szkoleniowych (np. z szycia ran)

Opracował: Sergiusz Borecki
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Załącznik: 8
Krzysztof J. Kwiatkowski, Mariusz Zawadzki

Sprawozdanie z działalności
Grupa Regionalna CENTRUM
za rok 2015
1. Koordynator grupy: Krzysztof J. Kwiatkowski (KJK), e-mail: krisek@infocentrum.com
2. Obszar działania: Łódź i okolice
3. Liczba członków
2015:
19
2016.03: 21
4. Udział / organizacja wydarzeń:
15-16 kwietnia – sympozjum Uniwersytetu Łódzkiego Łódź, Edukacja przez rozwój – Metody survivalu w
wychowaniu, prelekcja KJKwiatkowski, M.Zawadzki udział.
17 kwietnia – godz. 18: 30, Grupa CENTRUM – pierwsze spotkanie dla ustalenia wspólnych działań,
„Lublinek” (organizacja)
28 kwietnia – godz. 16.00 w biurze projektu Edukacja przez rozwój (ul. Pomorska 46/48, budynek A, pokój
112) – spotkanie z wychowawcami oraz wychowankami, uczestnikami wyjazdów survivalowych (organizacja)
Cykl wyjazdów z młodzieżą z łódzkich ośrodków wychowawczych w ramach projektu „Edukacja przez
rozwój” (tylko K.J. Kwiatkowski) – organizacja, prowadzenie zajęć
8-10 maja (3 dni)
14-17 maja (4)
28-31 maja (4)
10-14 czerwca (5)
22-24 czerwca (3 )
19-21 czerwca – SURWIWALIA: współorganizacja i udział
6 lipca-19 lipca – Bieszczady, letni obóz Surwiwalowy – organizacja i wykonanie
13 września – KONFERENCJA SurvivAll.pl godz. 12.00, Hotel Grodzisko, Natolin 45a – prezentacja
Stowarzyszenia, udział
26 września – Chorzów, Konferencja naukowa: Deficyt kontaktu z naturą u dzieci i młodzieży XXI wieku a
praktyczna edukacja w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – prezentacja KJK
15-17 października – Edukacja przygodą w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni
Letnisku – prezentacja KJK
7 listopada – wizytacja poligonu Biedrusko KJK
9 listopada - szkolenie dla służb ochrony przyrody ZPKWŁ (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego), Załęcze Wielkie; prezentacja „Wewnątrzsterowalność, osobiste narzędzie służące wszystkim” –
szkolił KJK
27 listopada – spotkanie grupy Centrum, Lublinek Łódź
Grudzień 2015 – spotkanie w Grotnikach grupy CENTRUM, 5. rocznica powstania SPSS
Spotkania robocze Grupy Centrum – strzelnica Strzelmistrz, połączone z zajęciami praktycznymi
Zimorodek 2016 – prace nad współorganizacją nocnego marszu zimowego z warsztatami w lutym 2016 z
Fundacją SALIX.
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Załącznik: 9
Rafał Banaszak

Sprawozdanie z działalności
Grupa Regionalna WIELKOPOLSKA
za rok 2015

Koordynator grupy: Rafał Banaszak tel. nr 515 641 278, e-mail: rafal.banaszak@surwiwal.edu.pl
Obszar działania: Poznań i okolice oraz obszar woj. wielkopolskiego
Liczba członków: 7

Zawarte porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego
w Poznaniu w dniu 23 stycznia.
Zawarte porozumienie o współpracy z Stowarzyszeniem Pedagogów Społecznych RIPOSTA w dniu 15
kwietnia.

Aktywność członków GR to organizacja i prowadzenie:
Warsztaty Technik Survivalowych na terenie poligonu wojskowego Biedrusko:
- 07-08 marca;
- 09-10 maja;
- 12-13 września
Uczestnicy to podopieczni Ośrodka Kuratorskiego.
Warsztaty Technik Survivalowych Sieraków w terminie 19-23 sierpnia - uczestnicy to podopieczni
Stowarzyszenia RIPOSTA.
Noc Sów w terminie 10 kwietnia z uczniami Gimnazjum nr 26 w Poznaniu.
Noc Sów w terminie 11 kwietnia z podopiecznymi Ośrodka Kuratorskiego w Poznaniu.
Noc Sów/ Rykowisko w terminie 25 września z podopiecznymi Ośrodka Kuratorskiego w Poznaniu.
Prowadzenie warsztatów Survival Mania 2015.
Prowadzenie warsztatów SURWIWALIACH 2015.
Warsztaty szkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem Systemu Szkolno-Treningowego „ŚNIEŻNIK” w
terminach: 16 kwietnia; 14 maja; 11 czerwca; 17 września; 15 października; 09 listopada; 03 grudnia –
uczestnicy to uczniowie ZSGD w Poznaniu – prowadzenie warsztatów było wspierane przez instruktorów
CSWLąd w Poznaniu oraz SPWLąd w Poznaniu.
Sporządził: R.

Banaszak
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Załącznik: 10
Irena Borucka

Sprawozdanie z działalności
Grupa Regionalna KUJAWSKA
za rok 2015
Koordynator grupy: Irena Borucka, e-mail: boruckairena@gmail.com
Obszar działania: Kujawy w szczególności Inowrocław i okolice.
Liczba członków: 3

Aktywność członków GR to organizacja i prowadzenie:
- kwietniowy II Turniej św. Jerzego - sprawozdanie filmowe: https://www.youtube.com/watch?v=mJqayCE0pxc
- majowy wyjazd przygotowawczy do Akcji dzikie Mazury
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=862907710412779&set=a.452479731455581.92155.100000806733254&type
=3&theater

- czerwcowy wyjazd do warszawy, zajęcia nad Wisłą
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=880260008677549&set=a.452479731455581.92155.100000806733254&type
=3&theater

- lipcowy wyjazd na Akcję Dzikie Mazury
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=887650324605184&set=a.452479731455581.92155.100000806733254&type
=3&theater

- sierpniowa trasa Wędrowniczej Watry z elementami survivalu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=902975326406017&set=a.452479731455581.92155.100000806733254&type
=3&theater

- wrześniowa gra terenowa w Wielkopolsce
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=924670477569835&set=a.180973288606228.31549.100000806733254&type
=3&theater

- wrześniowy zwiad terenowy nad Gopłem
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=913049178731965&set=a.452479731455581.92155.100000806733254&type
=3&theater

- październikowe gotowanie na polanie
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=929189753784574&set=a.180973288606228.31549.100000806733254&type
=3&theater

- październikowa Noc z Survivalem
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.898169420291191.1073741839.638555989585870&type=3

- październikowa gra terenowa w ramach Klubu Siódemka
https://www.facebook.com/bmijk.inowroclaw/photos/pb.240328645997546.2207520000.1451133381./1013019175395152/?type=3&theater

- listopadowy wyjazd w Izery
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.904911689616964.1073741840.638555989585870&type=3

- listopadowy biwak harcerzy
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=951048894931993&set=a.452479731455581.92155.100000806733254&type
=3&theater
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