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1. Rok 2012 był trzecim rokiem działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Most do
Gruzji”
2. W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie uzyskało przychody z działalności statutowej w
wysokości

36 045,80 zł w tym:
▪ składki:

260,00 zł

▪ darowizny:

5 560,00 zł

▪ dotacja

MSZ

za

pośrednictwem

COTG

PTTK

30 225,80 zł
W roku sprawozdawczym przychody finansowe (odsetki ze środków na rachunku bieżącym)
wyniosły 0,27 zł.
3. Stowarzyszenie nie realizowało żadnych odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych.
4. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
5. Koszty realizacji celów statutowych w roku 2012 wyniosły:

35 937,55 zł, w tym:

- realizacja projektu wspierającego rozwój turystyki Pszaw-Chewsuretii:
30 225,80 zł
- prowadzenie witryny internetowej promującej Gruzję:

492,00 zł

- III Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie:

3 650,97 zł

- akcja POMOC DLA CARITAS Gruzja

1 568,78 zł

6. Koszty administracyjne wyniosły:

289,52 zł

7. Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych osób, w związku z czym nie poniosło żadnych
kosztów na wynagrodzenia.
8. Wartość aktywów Stowarzyszenia jest równa:

565,46 zł

9. Wartość zobowiązań Stowarzyszenia jest równa:

270,00 zł.

10. Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym nie nabyło żadnych nieruchomości.
11. Stowarzyszenie uczestniczyło w realizacji zadania zleconego przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc Centralnemu Ośrodkowi Turystyki
Górskiej PTTK w Krakowie. Nazwa projektu: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw sektora
turystycznego w regionie Pszawi-Chewsuretii. Wartość części projektu zrealizowanej przez
Stowarzyszenie: 30 225,80 zł.
12. W roku 2012 Zarząd Stowarzyszenia nie podejmował żadnych uchwał.

13. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia przyjęło w 2011 roku 2 uchwały:
 UCHWAŁA NR 1/06/11 z dnia 30 czerwca 2012 roku o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego i merytorycznego za rok 2011.
 UCHWAŁA NR 2/06/11 z dnia 30 czerwca 2012 roku o udzieleniu absolutorium Zarządowi
za 2011 rok.
14. Działania:
1.) 4 stycznia 2012 r. -„Gruzji nieznana” w Krakowie
4 stycznia Stowarzyszenie „Most do Gruzji” objęło patronatem pierwszą oficjalną prezentację
albumu "Gruzja nieznana" autorstwa Dawida Kolbai, Piotra Hlebowicza i Piotra Warischa w
naszym mieście. Przez kolejne dni do dnia spotkania zajmowaliśmy się promocją tego wydarzenia
na naszych stronach internetowych i pośród członków i przyjaciół. Byliśmy również obecni na
prezentacji, która odbyła się 17 stycznia w budynku Muzeum Armii Krajowej.
2.) 10 stycznia 2012 r. - ukonstytuowanie się nowego zarządu
W efekcie zmian przeprowadzonych w grudniu 2011 po upływie czasu wymaganego na procesy
formalne, 10 stycznia ukonstytuował się nowy zarząd w składzie:
Prezes - Przemysław Nocuń
Wiceprezes - Wojciech Wojtasiewicz
Sekretarz - Maciej Łach
Skarbnik - Marcin Kogut
3.) luty 2012 r. - promocja wydarzeń

W lutym czynnie zajmowaliśmy się promocją wydarzeń i nowości rynkowych związanych z
tematyką gruzińską. Między innymi informowaliśmy o wydanych rozmówkach polsko-gruzińskich
autorstwa Giorgiego Maglakelidze oraz koncercie znanego zespołu ZumbaLand, który gościł w
klubie studenckim „Żaczek” pod koniec miesiąca.
4.) 31 marca- 1 kwietnia 2012 r. - 7. SLOT FEST "O Wschodzie" Kavkaz
Stowarzyszenie „Most do Gruzji” brało czynny udział w wydarzeniach 7. SLOT FESTu „O
Wschodzie” Kavkas przeprowadzając w ramach tego wydarzenia warsztaty oraz uczestnicząc w
debatach. Kurs języka gruzińskiego poprowadził Maciej Łach natomiast w dyskusji o
współczesnym Kaukazie i jego problemach uczestniczył Wojciech Wojtasiewicz.
5.) kwiecień 2012 r. - promocja wydarzeń i realizacja projektów długoterminowych
W kwietniu ponownie nasze działania skupiały się na promocji wydarzeń gruzińskich w Krakowie.
Oficjalnie rozpoczęły się polecane przez nas warsztaty tańca gruzińskiego prowadzone przez Irinę
Shiukashvili w Bajli. Informowaliśmy również o postępach w organizowanym przez nas kursie
językowym oraz projekcie "Wsparcie mikroprzedsiębiorstw sektora turystycznego w regionie
Pszawi-Chewsuretii" finansowanym przez z funduszu „Polska Pomoc 2012”. Członkowie
stowarzyszenia brali czynni udział w tych inicjatywach m.in. poprzez prowadzenie zajęć
językowych oraz wyjazdy do Gruzji-Chewsuretii w celu realizacji zadań założonych w projekcie.
6.) maj 2012 r. - przygotowania do III Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie
W maju członkowie stowarzyszenia intensywnie pracowali nad zamknięciem programu III DKG
oraz przygotowaniem techniczno-formalnym tego wydarzenia. Kontaktowaliśmy się z instytucjami
miejskimi wydającymi wymagane zezwolenia, gośćmi, którzy prezentowali swoją wiedzę, historię i
zamiłowanie

Gruzją

podczas

czerwcowych

obchodów

oraz

osobami

i

instytucjami

odpowiedzialnymi za zaplecze DKG.
7.) 1 czerwca 2012 r. - zakończenie pierwszego sezonu kursu języka gruzińskiego w Krakowie
Tego dnia oficjalnie zakończyliśmy pierwszy całoroczny kurs języka gruzińskiego, który
przeprowadzany był w salach Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie. Ogłoszono
wyniki egzaminu i podziękowano wszystkim uczestnikom. Jednocześnie zaprosiliśmy naszych
studentów na kolejną edycję kursu, której inaugurację zapowiedzieliśmy na jesień 2012.
8.) 9-11 czerwca 2012 r. - III Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie
W dniach 9-11 czerwca odbyły się III Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie. Oprócz licznych

wydarzeń kulturalnych przygotowaliśmy również trzydniowy bazar gruzińskich artykułów
gastronomicznych oraz rękodzieła, warsztaty dla dzieci. Gościliśmy także Mera Tbilisi - Gigiego
Ugulavę, który przyjechał do Krakowa w celu podpisania umowy o partnerstwie miast Krakowa i
Tbilisi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kulinarne oraz spotkania z autorami
książek i publikacji o Gruzji. W ramach konferencji naukowej gościliśmy również naszych
współpracowników z Chewsuretii, z którymi realizowaliśmy projekt turystyczny.
9.) lipiec- sierpień 2012 r.
W miesiącach wakacyjnych członkowie stowarzyszenia ograniczyli swoją aktywność w kraju w
celu zebrania sił oraz materiałów na sezon jesienno-zimowy oraz rok 2013. Równocześnie nasi
przedstawiciele wykazywali się wzmożoną aktywnością w Pszaw-Chewsuretii, gdzie w ramach
projektu finansowanego z funduszu „Polska pomoc 2012” zajmowali się m.in. znakowaniem
szlaków górskich oraz rozwojem infrastruktury turystycznej.
10.) 29 września 2012 r. - finał akcji „Pomocna dłoń dla Kaukazu”
Koniec września był czasem intensywnych działań związanych z finalizacją akcji charytatywnej
„Pomocna dłoń dla Kaukazu”. W jej efekcie z powodzeniem dostarczyliśmy do gruzińskiego
Caritas z siedzibą w Tbilisi niemalże 300 kg pomocy szkolnych oraz przekazaliśmy 350 euro na
działalność tej organizacji. Dzięki wsparciu licznych darczyńców oraz pomocy 8. Bazy Lotnictwa
Transportowego w Krakowie- Balicach udało nam się znacząco wesprzeć potrzebujących w Gruzji.
11.) październik- listopad 2012 r. - promocja wydarzeń
W październiku i listopadzie byliśmy aktywnie głównie na polu promocji wydarzeń kulturalnych
związanych z Gruzją i odbywających się w Krakowie. M.in. zapraszaliśmy i reklamowaliśmy drugi
sezon warsztatów tanecznych w Bajli prowadzonych przez Irinę Shiukashvili. Informowaliśmy
również o prezentacji płytki z serii „Lekcja historii nieznanej” pt: „Gruzja, daleki bliski kraj”,
stworzonej przez Dawida Kolbaię i Piotra Warischa – multimedialnej lekcji z lektorem
przeznaczonej dla młodego (starszego też) odbiorcy. Ponadto zapowiadaliśmy grudniową 10.
coroczną międzynarodową sesję kaukaską poświęconą pamięci. św. Grigola Peradze w Warszawie.
12.) 11 grudnia 2012 r. - inauguracja II roku kursu języka gruzińskiego w Krakowie
W grudniu zainaugurowaliśmy II rok kursu językowego, ponownie przeprowadzanego w salach
Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie. Tym razem udało nam się namówić nativ
speakerów do szkolenia naszych studentów. Mirian Khukhunaishvili wraz z żoną Keti
Prangulaishvili zgodzili się prowadzić zajęcia przez najbliższy rok. Zespół uczestników został

złożony częściowo z nowych oraz już doświadczonych językowo osób.
Kraków, 28.06.2013
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