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KIM JESTEŚMY?

nasza misja - nasza wizja - nasze wartości

Działamy, aby osiągnąć sprawiedliwość

społeczną,   pomagając   spełniać   marzenia 

i rozwijać pasje, promując zdrowy tryb życia,

jednocześnie dbając o środowisko oraz

zapewniając   dostęp  do  wiedzy   wszystkim, 

w szczególności młodym ludziom, bez względu

na ich pochodzenie, status rodzinny czy

finansowy.

MAGNOLIA
STOWARZYSZENIE 2020 R.

Uczciwość, piękno natury, kreatywność, radość,

pasja, miłość, rodzina, tolerancja, wrażliwość,

zdrowie, sprawiedliwość, rozwój, wparcie

drugiego człowieka.

MISJA

NASZE WARTOŚCI

WIZJA
Świat pełen tolerancji i sprawiedliwości

społecznej, w którym można realizować swoje

marzenia i żyć z godnością w zdrowym

środowisku.

Jesteśmy, aby budować społeczeństwo

wrażliwe, świadome, zdrowe i szanujące

środowisko naturalne.



Szanowni Państwo,

  Od początku swojej działalności nasze Stowarzyszenie aktywniedziała, uwrażliwiając na tematy związane ze środowiskiem, edukacją,rozwojem kreatywności, wspierając szczególnie dzieci i młodzież. 

    Działania, które prowadzimy staramy się robić z zaangażowaniemi pasją naszych członków, i wolontariuszy. Możemy je realizowaćrównież dzięki naszym partnerom, którymi są inne organizacje,przedsiębiorcy i osoby prywatne, którzy wspierają nas w realizacji tychdziałań. 
Szczególne miejsce w ich gronie pełni Zespół SzkółOgólnokształcących nr 2 w Gdańsku Osowej, którego Dyrekcjawykazuje ogromną otwartość na działania społeczne. 
  Skuteczne działanie, to również komunikacja, w którą aktywniewłączają się działające na terenie Gdańskiej Osowy lokalne mediainternetowe oraz gazeta U NAS.

Dziękujemy za Wasze wsparcie!

Lila Bitson-Klinkosz 

Prezes Zarządu



PRZEGLĄD ROKU
2020

MAGNOLIA
STOWARZYSZENIE 2020 R.

Jako stowarzyszenie staramy się swoimi

działaniami budować społeczeństwo

wrażliwe, świadome, zdrowe i szanujące

środowisko naturalne. 

Od samego powstania nasza organizacja

aktywnie  działa   informacyjnie 

w mediach społecznościowych, uwrażli-

wiając na tematy związane ze

środowiskiem, edukacją, rozwojem

kreatywności.  

Docieramy do naszych odbiorców przez

media społecznościowe, a także

umieszczając informacje na naszej

stronie oraz YT.

W 2020 roku:

Zorganizowaliśmy ZBIÓRKĘ NA RZECZ

ZWIERZĄT AUSTRALII, na której

zebraliśmy 2050 zł,  które w całości

przekazaliśmy WILDLIFE RESCUE AND

REHABILITATION FUND Wildlife

Victoria 

Przeprowadziliśmy projekt RAZEM Z

ZUMBĄ ze środków Miasta Gdańska:

aktywizujący i integrujący lokalną

społeczność, w którym udział wzięło

łącznie ponad 350 osób w różnym wieku,

w tym osób z doświadczeniem

migracyjnym.

Przeprowadziliśmy także projekt

MŁODZI I MUSICAL, dofinansowany ze

środków Miasta Gdańska, a samą

premierę wsparli indywidualni

darczyńcy i lokalni przedsiębiorcy.

Powstały musical pokazał,  że każdy

może odkryć swoje wewnętrzne talenty,

każdy jest inny i przez to wyjątkowy. W

warsztatach wzięło udział 25

uczestników, natomiast na premierze

gościło ponad 300 osób.

Poza tym w 2020 roku

przeprowadziliśmy z Funduszu

Sąsiedzkiego: warsztaty familijne

POIDEŁKA, budując z lokalną

społecznością kreatywne poidełka,

których powstało ponad 50 sztuk.

Z Funduszu Akumulator Społeczny

zostały zrealizowane warsztaty W

OBIEKTYWIE dotyczące dziennikarstwa

społecznego, w których udział wzięło 10

młodych ludzi.

Uczestniczyliśmy również w Osowskim

Pożegnaniu Lata, podczas którego

prowadziliśmy zajęcia edukacyjno-

kreatywne dla dzieci,  w tym dla dzieci

rodzin imigrantów.

Zrealizowaliśmy też projekt edukacyjny

ZE SZTUKĄ PRZEZ ŚWIAT (w

większości w formie zdalnej)

dofinansowany z Funduszu Młodzie-

żowego, z 20 uczestnikami

oraz kolejną edycję kulturalno-

edukacyjnych warsztatów DNI

HERBATY (w formie zdalnej) z

udziałem ponad  30 rodzin i MIKO-

ŁAJKOWYCH warsztatów familij-nych

(w formie zdalnej) ,  do których również

dołączyło ponad 30 rodzinnych

zespołów.



CENTRUM
EDUKREACJI

Centrum Edukreacji Stowarzyszenia Magnolia powstało

z potrzeby oddolnej inicjatywy promowania edukacji

alternatywnej wobec obowiązującego systemu

nauczania, a także z potrzeby umożliwienia edukacji

bez względu na stan rodzinny czy finansowy.

Szczególnie zależy nam na prowadzeniu zajęć

wypływających z potrzeb i zainteresowań naszych

uczniów.

MAGNOLIA
STOWARZYSZENIE 2020 R.

CENTRUM 
EDUKREACJI

KOMUNIKACJA
Utworzyliśmy kilka kanałów komunikacji ,  na których

na bieżąco relacjonujemy naszą działalność oraz dzięki

którym komunikujemy się z naszymi odbiorcami.



CENTRUM
EDUKREACJI

Przegląd roku

MAGNOLIA
STOWARZYSZENIE 2020 R.

Zajęcia prowadzimy online między innymi

wykorzystując platformę Zoom, Skype oraz

Google Classroom i narzędzia GSuite.

Wierzymy również w wartość spotkań

offline i wyjścia poza salę lekcyjną, stąd

chcemy w przyszłości organizować

plenerowe zajęcia edukacyjne połączone z

graniem w gry planszowe w języku obcym

czy poznawaniem kultury, sztuki,  historii ,

chemii,  matematyki i  języka polskiego,

zgłębianiem zasad rynku i ekonomii,

zajęcia/warsztaty ogólnorozwojowe pobu-

dzające kreatywność, zajęcia wokalne,

taneczne i z elementami teatralnymi.

Zaczęliśmy (jako wykwalifikowani lektorzy,

członkowie stowarzyszenia

https://magnoliastowarzyszenie.pl/edukato

rzy/) od objęcia działaniem naszej

młodzieży, z którą pracowaliśmy przy

innych projektach i wydarzeniach. 

W związku z pandemią, zajęcia

zorganizowaliśmy na razie tylko online. W

związku z tym, że widzimy potrzebę

naszych działań, upewniliśmy się w senso-

wności i  potrzebie naszego zadania.

Zdecydowaliśmy się zacząć angażować

wolontariuszy nie będących członkami

naszego stowarzyszenia, którzy również

włączyliby się w działalność edukacyjną na

rzecz dzieci i  młodzieży.

Od października 2020 objęliśmy ciągłym

wsparciem w ramach Centrum Edukreacji

25 dzieci,  prowadząc średnio tygodniowo

wolontaryjnie ponad 5o godzin zajęć

(miesięcznie około 200 godzin),  głównie 

z języka angielskiego, ale również

niemieckiego oraz polskiego jako obcego.

Od kwietnia 2020 roku prowadzimy grupę

Edukreacja, na której też mamy całą sekcję

poświęconą nauczaniu online, ponieważ w

obliczu mnogości zasobów, dostrzegamy

potrzebę porządkowania narzędzi ,

odpowiedniego przygotowania meryto-

rycznego i psychologicznego edukatorów,

oraz stworzenia odpowiednich materiałów,

adekwatnych do obecnej sytuacji i  możli-

wości.

Rozwój centrum edukacyjnego "Centrum

Edukreacji"  przy Stowarzyszeniu Magnolia

https://magnoliastowarzyszenie.pl/centru

m-edukreacji/,  powołanego w październiku

2020 roku po pierwsze stworzy strukturę

doboru i kształcenia wolontariuszy -

przyszłych edukatorów, a po drugie

umożliwi dzieciom i młodzieży, w trudnej

sytuacji materialnej i/bądź rodzinnej,

również dzieci z doświadczeniem

migracyjnym, w tym narażonych na

wykluczenie, dostęp do wartościowej

edukacji ,  która też będzie rozwijała ich

zdolności,  pomagała w pokonywaniu

trudności,  wyrównywała szanse, a także

pomagałą nawiązywać relacje społeczne.



W LICZBACH
Rok 2020 dla naszej organizacji to rok pełen wyzwań

związanych z ograniczeniami epidemicznymi, ale

przede wszystkim wyzwań związanych z zadaniami,

które zrealizowaliśmy. W minionym roku

zaangażowaliśmy się w nasze działania, poświęcając

jako zespół oraz zaangażowani wolontariusze ponad

500 godzin, dzięki czemu ponad 1200 bezpośrednich

odbiorców mogło skorzystać z naszych projektów.

Poświęcony czas to również pozyskiwanie finansowania

na realizację naszej działalności przede wszystkim z

różnego rodzaju grantów, ale również od

bezpośrednich darczyńców.

50
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EDUKACYJNYCH
 

PONAD
GODZIN/
TYGODNIOWO

WOLONTARYJNIE
PROWADZIMY

C
EN

TR
UM EDUKREAC

JI

MAGNOLIA
STOWARZYSZENIE 2020 R.

1200
 BEZPOŚREDNICH

ODBIORCÓW

PONAD

60000
PRZYCHODU

PONAD

PLN

500
GODZIN

WOLONTARIATU

PONAD

25
 STAŁYCH

PODOPIECZNYCH
 

50
OPUBLIKOWANYCH

MATERIAŁÓW
DYDAKTYCZNYCH

PONAD



+43%
liczba projektów

+438%
rozwój finansowy

W roku 2020 głównym źródłem finansowania były
środki pochodzące z różnych funduszy, które udało
nam się pozyskać w ramach organizowanych
publicznych konkursów. Pozyskaliśmy również środki
od indywidualnych darczyńców w ramach
organizowane zbiórki publicznej.  
Pomimo trwających przez większość roku 2020
ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej był
on również rokiem naszego rozwoju. Wymagało to
jednak od naszego zespołu znacznie większego
nakładu pracy.
Porównując wyniki uzyskane względem lat
poprzednich, zwłaszcza roku 2019, który był tak
naprawdę pierwszym rokiem naszej aktywnej
działalności,  to udało się zwiększyć ilość
zrealizowanych projektów o 43%.

Istotniejsze jest jednak to, że zwiększyła się przy tym
skala projektów, które zrealizowaliśmy, co widać w
wartości osiągniętego przychodu, który w znacznej
większości pokrył koszty ich realizacji .  Największym
ze zrealizowanych projektów był projekt MŁODZI I
MUSICAL, którego zwieńczeniem był finałowy
koncert plenerowy. 
Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu zwiększyliśmy
wartość zrealizowanych zadań ponad czterokrotnie
względem roku poprzedniego. 
Przed nami kolejny rok trwających ograniczeń
epidemicznych, które mogą wpłynąć na kondycje
finansową stowarzyszenia w związku z możliwą
redukcją środków publicznych przekazywanych na
działalność sektora trzeciego oraz z ograniczeniami 
 w organizacji wydarzeń o charakterze społecznym.

LICZBY I
STATYSTYKI

zeszłoroczne

W minionym 2020 roku, dzięki zaangażowaniu
członków stowarzyszenia, odnotowaliśmy
znaczny rozwój względem roku 2019, zarówno w
aspekcie rzeczowym, czyli ilości zrealizowanych
inicjatyw, projektów, ale przede wszystkim 
 finansowym.

2020 R.MAGNOLIA
STOWARZYSZENIE 2020 R.

PLN



Rok 2020 to duży rozwój naszej

organizacji również w zakresie ilości

bezpośrednich odbiorców naszych

działań.

W minionym roku w realizowanych

przez nas projektach udział wzięło

ponad 1200 odbiorców .

Wśród uczestników większość stanowią

rodziny z dziećmi w wieku szkolnym,

młodzież, ale także seniorzy.

Nasze dotychczasowe działania

kierowane były głównie do

lokalnej społeczności Gdańska z

takich osiedli jak Osowa, Matarnia

i Klukowo, jednak odbiorcami

naszych działań były też osoby z

innych miast,  takich jak Gdynia,

Wejherowo, Rumia, Warszawa.

WIĘCEJ ODBIORCÓW

2020 R.MAGNOLIA
STOWARZYSZENIE



RAZEM Z ZUMBĄ, dofinansowany ze środków
Miasta Gdańska 

Warsztaty familijne POIDEŁKA, dofinansowane
z Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego

MŁODZI I MUSICAL, dofinansowany ze
środków Miasta Gdańska  

ZE SZTUKĄ PRZEZ ŚWIAT, dofinansowany z
Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego

W OBIEKTYWIE mini dziennikarski
młodzieżowy lokalny projekt, dofinansowany z
Funduszu Akumulator Społeczny

2 edycję DNI HERBATY dofinansowane przez
Radę Dzielnicy Osowa

MIKOŁAJKOWE Warsztaty familijne,
dofinansowane z Gdańskiego Funduszu
Sąsiedzkiego

WYDARZENIA  
I INFORMACJE
MEDIALNE

Przegląd roku

2020 R.MAGNOLIA
STOWARZYSZENIE

WYDARZENIA 2020 ROKU

AKTYWNOŚĆ W MEDIACH W 2020 R.

osowa.com: WYDARZENIE ROKU!
osowa.info: WSPANIAŁY MUSICAL W
WYKONANIU MŁODZIEŻY
osowa24.pl: NIEZWYKŁĄ PODRÓŻ DO
LUDZKICH SERC 

MAGNOLIA Stowarzyszenie:   „Dobrze widzi tylko
sercem się”  
Konrad Repiński: „Nie pasuję tu”
!n the action: Wywiad z aktorami musicalu ,,Mały
Książę w podróży do ludzkich serc” 

O naszym Musicalu napisali:

Nasz Musical na kanałach YT:

TAK O NAS NAPISALI...

+500 POSTÓW

+150 WPISÓW

+10 
ARTYKUŁÓW

Więcej o naszych wydarzeniach na naszej stronie internetowej w
zakładkach aktualności i inicjatywy oraz na naszym profilu FB i InG.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=magnoliastowarzyszenie&set=a.778472879597882
https://magnoliastowarzyszenie.pl/razem-z-zumba/
https://magnoliastowarzyszenie.pl/poidelka/
https://magnoliastowarzyszenie.pl/musical-maly-ksiaze-w-podrozy-do-ludzkich-serc/
https://magnoliastowarzyszenie.pl/ze-sztuka-przez-swiat/
https://magnoliastowarzyszenie.pl/w-obiektywie/
https://magnoliastowarzyszenie.pl/dni-herbaty-vol-2/
https://magnoliastowarzyszenie.pl/tradycje-swiateczne-i-mikolajkowe-warsztaty/
http://osowa.com/news,13528,1.html
http://osowa.info/articles/view/4496
http://www.osowa24.pl/news.php?extend.5990.2
http://www.osowa24.pl/news.php?extend.5990.2
https://youtu.be/SO521hR3EzI
https://youtu.be/jVvb3ZICpj0
https://youtu.be/pp-BaAG8IGw
https://youtu.be/pp-BaAG8IGw
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2020 R.MAGNOLIA
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PODSUMOWANIE ROKU 2020

Stowarzyszenie MAGNOLIA rozpoczęło swoją

działalność w czwartym kwartale 2018 roku.

Niewątpliwie, pomimo trudności w realizacji zadań

wynikających z sytuacji epidemicznej i ograniczeń

związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się

SARS-CoV-2, udało się zrealizować większość założonych

na ten rok działań. Zrealizowanie tych działań w okresie

obowiązywania obostrzeń wymagało zaangażowania

znacznie większych niż planowano zasobów, przede

wszystkim osobowych i rzeczowych. Pozyskane środki

finansowe pozwoliły na pokrycie niezbędnych kosztów.

Sytuacja epidemiczna wpłynęła jednak na działalność

Stowarzyszenia. W roku 2020 nie udało się pozyskać

lokalu, w którym Stowarzyszenie mogłoby prowadzić

swoją działalność i dzięki któremu mogłoby zwiększyć

skuteczność swoich działań. Obecnie działalność

stowarzyszenia prowadzona jest w jego siedzibie będącej

lokalem miszkalnym.

DZIAŁANIA ZARZĄDU

Zarząd Stowarzyszenia MAGNOLIA jest dwuosobowy 

i pełni swoje zadania wolontaryjnie. 

Działania zarządu Stowarzyszenia określone są w jego

statucie. Jednym z kluczowych zadań zarządu jest

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i czuwanie nad

jego kondycją finansową. W ramach tych obowiązków

zarząd w roku 2020 pozyskał środki finansowe na

realizację zadań publicznych z sześciu funduszy.

Dodatkowo dzięki zorganizowanej zbiórce publicznej 

 pozyskano środki,  które zostały wydatkowane zgodnie z

ich przeznaczeniem na organizację występu plenerowego

w ramach projektu "MŁODZI I MUSICAL". 

Przychody Stowarzyszenia, to również  otrzymane

darowizny. W roku 2020 Stowarzyszenie nie poniosło

straty.

Działania zarządu obejmowały również prowadzenie

bieżące utworzonych kanałów komunikacji, jakimi są

strona internetowa oraz media społecznościowe.

2020

2020 R.MAGNOLIA
STOWARZYSZENIE



Realizując swoje działania poprzez pasje, 
spełniamy marzenia. Nie wszystkie marzenia jeszcze

udało nam się zrealizować, a jednym z nich jest
pozyskanie lokalu na potrzeby naszej działalności, który
pozwoli nam nadal się rozwijać, a tym samym zwiększać
naszą efektywność i skuteczność. Dlatego też jest to jeden

z celów dla dalszego rozwoju naszej organizacji. Na
bieżąco o naszych działaniach i projektach informujemy

na naszej stronie internetowej i profilach
społecznościowych.

 
Jeśli jesteście zainteresowani naszą działalnością

społeczną to zapraszamy do współpracy i partnerstwa!
 

Działamy, aby osiągnąć sprawiedliwość
społeczną, pomagając spełniać marzenia

i rozwijać pasje. 

BEYOND 2020
S T O W A R Z Y S Z E N I E    M A G N O L I A



MAGNOLIASTOWARZYSZENIE.PL @MAGNOLIASTOWARZYSZENIE

@MAGNOLIA_STOWARZYSZENIE MAGNOLIA STOWARZYSZENIE

MAGNOLIA
S T O W A R Z Y S Z E N I E  

2020 R.

KONTAKT@MAGNOLIASTOWARZYSZENIE.PL | +48 501 377 674

MAGNOLIA
STOWARZYSZENIE

https://magnoliastowarzyszenie.pl/
https://www.facebook.com/magnoliastowarzyszenie/
https://www.instagram.com/magnolia_stowarzyszenie/
https://www.youtube.com/channel/UC8SEuJZGOEqLBLPD4KU3W_A
https://magnoliastowarzyszenie.pl/kontakt/
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