SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA GOSPEL BEZ GRANIC
ZA OKRES 18.02.2015 – 31.12.2015 r.

I. Dane Stowarzyszenia:

Nazwa: Stowarzyszenie Gospel bez Granic
Adres siedziby: ul. Wincentego Wajdy 23/21, 40-175 Katowice
Adres korespondencyjny: j.w.
Strona internetowa: www.gospelbezgranic.pl
Adres e-mail: kontakt@gospelbezgranic.pl
Telefon kontaktowy:
+48 505 597 375 Karolina Jędrych (Prezes Zarządu Stowarzyszenia)
+48 696 911 883 Jolanta Mitko (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia)
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 18.02.2015 r.

KRS: 0000543742
REGON: 360815246
NIP: 9542753255
Organ uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia: Zarząd Stowarzyszenia
Osoby wchodzące w skład Zarządu Stowarzyszenia:
Karolina Jędrych – Prezes
Jolanta Elżbieta Mitko – Wiceprezes
Mateusz Michał Motyl – Skarbnik
Aniela Kowalczuk – Sekretarz
Agata Alicja Zajda – Członek
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Sposób reprezentacji:
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie
zarządu, w tym prezes lub wiceprezes. Zarząd może udzielić prezesowi upoważnienia do składania
jednoosobowo oświadczenia woli związanego z prowadzeniem bieżącej działalności stowarzyszenia.
Do czasu udzielenia upoważnienia, pisma i dokumenty wymagają podpisów dwóch członków zarządu.
Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności
potrzebna jest kontrasygnata skarbnika.

Cele statutowe Stowarzyszenia:
- propagowanie i kształtowanie wartości chrześcijańskich,
- rozpowszechnianie muzyki gospel,
- promowanie województwa śląskiego na terenie całej Polski,
- tworzenie możliwości integracji i współpracy między grupami muzycznymi oraz muzykami w kraju
i za granicą,
- motywowanie i uaktywnianie ludzi do rozwoju artystycznego i pogłębiania wrażliwości na sztukę,
- zrzeszanie osób interesujących się kulturą muzyczną,
- pielęgnowanie tradycji śpiewu chóralnego,
- utrzymanie, rozwijanie i doskonalenie działalności Katowickiego Chóru GOSPEL SOUND,
- nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami chóralnymi i muzycznymi w kraju
i za granicą,
- integrowanie, aktywizowanie i motywowanie ludzi różnych kultur, w różnym wieku, z różnych
środowisk do rozwoju artystycznego i osobistego,
- promowanie wartości ekumenicznych.
Wymienione cele Stowarzyszenie realizuje zgodnie ze Statutem poprzez działania:
- prowadzenie Katowickiego Chóru GOSPEL SOUND,
- współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz z instytucjami
i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia Katowickiemu Chórowi GOSPEL SOUND możliwie
najlepszych warunków rozwoju i doskonalenia jego działalności,
- współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami, osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz
prowadzącymi działalność gospodarczą zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
- nawiązywanie współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
- inspirowanie i organizowanie warsztatów gospel, imprez charytatywnych, kulturalnych, rekreacyjnych
na rzecz wspierania i rozwoju instytucji, grup i mieszkańców regionu Śląska oraz terenu całej Polski,
- przygotowanie, organizowanie imprez muzycznych, koncertów, festiwali z udziałem chórów,
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zespołów muzycznych z kraju i ze świata,
- organizowanie zbiórek publicznych na rzecz celów statutowych,
- pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie celów statutowych poprzez przyjmowanie
dotacji, darowizn, spadków, zapisów i prowadzenie działalności gospodarczej.
- współpracę z prasą, radiem, telewizją i innymi mediami,
- pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy,
- wydawanie i rozpowszechnianie książek, biuletynów, czasopism, nagrań oraz innych form przekazu,
- inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki kulturalnej oraz prezentowanie
własnych opinii w tym zakresie,
- udział w koncertach, przeglądach, festiwalach, warsztatach w Polsce i za granicą,
- prowadzenie dla członków Stowarzyszenia cyklicznych zajęć szkoleniowych o różnej tematyce.

II. Główne działania Stowarzyszenia w okresie 18.02.2015 – 31.12.2015 r.:

A. Logotyp, strona internetowa, profil na Facebook’u, kanał na You Tube, ulotka
informacyjna, wizytówki
Począwszy od rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym trwały bieżące prace nad
projektem logotypu Stowarzyszenia. Projekt wykonała i przekazała nieodpłatnie firma Artberry – Studio
Kreacji Wizualnej w marcu 2015.
Po konsultacjach dotyczących funkcji i zawartości ruszyły prace nad projektem graficznym
strony internetowej. Na dzień 31.12.2015 tzw. layout jest zaakceptowany, jednak przed przystąpieniem
do wykonania strony dokonana zostanie drobna zmiana w projekcie.
Adres internetowy Stowarzyszenia: www.gospelbezgranic.pl został tymczasowo przekierowany na
adres www.gospelsound.pl. To strona Katowickiego Chóru Gospel Sound, którego członkowie założyli
Stowarzyszenie. Na stronie znajdują się dane teleadresowe Stowarzyszenia, numer w KRS, REGON,
NIP oraz statut Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi także funpage na Facebook’u: https://www.facebook.com/GospelBezGranic/
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Ulotka informacyjna zawierająca dane teleadresowe, informację o członkach Zarządu, krótki rys
o historii powstania Stowarzyszenia, cele oraz sposób ich realizacji, oraz wzmiankę o projektach
Stowarzyszenia została zaprojektowana przez Artberry Studio Kreacji Wizualnej nieodpłatnie dla
Stowarzyszenia.
Studio Artberry wykonało także projekt wizytówki ogólnej Stowarzyszenia oraz wizytówek członków
zarządu.
Wydruk powyższych materiałów informacyjno-promocyjnych został sfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie wniosku złożonego i zaakceptowanego
w projekcie „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO”
realizowanym przez Rudzką Agencję Rozwoju „INWESTOR” sp. z o.o.
Stowarzyszenie uruchomiło kanał na You Tube, gdzie zamieszczane są krótkie filmiki informacyjnopromocyjne i relacje z wydarzeń.

B. Działania Stowarzyszenia

Luty 2015
- podpisanie umów niezbędnych do funkcjonowania i realizacji celów statutowych;
- rozpoczęcie prac nad projektem logotypu Stowarzyszenia i profilem Stowarzyszenia na Facebook’u;
- prace koncepcyjne związane z organizacją II edycji Warsztatów Gospel bez Granic.

Marzec 2015
- zakończenie pracy nad logotypem Stowarzyszenia i rozpoczęcie pracy nad projektem strony
internetowej;
- działania organizacyjne II edycji Warsztatów Gospel bez Granic.

Kwiecień 2015
- udział 2 członków Stowarzyszenia (Krystyna Sobecka i Mateusz Motyl) w bezpłatnym szkoleniu
organizowanym w Tychach przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego.
Temat szkolenia: "Podstawy księgowości w Podmiotach Ekonomii Społecznej" (projekt finansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego)
- złożenie formularza zgłoszeniowego do pakietu informacyjno-promocyjnego dla podmiotów ekonomii
społecznej;
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- organizacja i przeprowadzenie II edycji Warsztatów Gospel bez Granic (25-26.04.);
- wsparcie organizacji wiosennego koncertu chóru Gospel Sound (28.04.).

Wybrane szczegóły:

25-26.04. - Warsztaty Gospel bez Granic
Warsztaty współorganizowane były z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Akademickim i Miejskim
Domem Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach. Wolontariuszami byli głównie członkowie
Stowarzyszenia oraz chórzyści chóru Gospel Sound. Instruktorki: pochodząca z Krakowa Diana
Droździel oraz czarnoskóra Brytyjka Ruth Waldron przyciągnęły ponad 100 uczestników, także spoza
Śląska, m.in. liczną 18-osobową grupę Konińskiego Chóru Gospel.
Dwudniowe warsztaty zakończyły się koncertem finałowym skierowanym do Katowiczan, a sala
widowiskowa Domu Kultury była wypełniona po brzegi.
Podczas warsztatów i koncertu akompaniował zespół instrumentalny w składzie: Artur Wypich
(instrumenty klawiszowe), Grzegorz Bąk (gitara basowa), Jakub Radwański (perkusja).

Cele statutowe realizowane poprzez Warsztaty Gospel bez Granic
- propagowanie i kształtowanie wartości chrześcijańskich;
- rozpowszechnianie muzyki gospel;
- promowanie województwa śląskiego na terenie całej Polski,;
- tworzenie możliwości integracji i współpracy między grupami muzycznymi w kraju;
- motywowanie i uaktywnianie ludzi do rozwoju artystycznego i pogłębiania wrażliwości na sztukę;
- zrzeszanie osób interesujących się kulturą muzyczną;
- pielęgnowanie tradycji śpiewu chóralnego;
- integrowanie, aktywizowanie i motywowanie ludzi różnych kultur, w różnym wieku, z różnych
środowisk do rozwoju artystycznego i osobistego;
- promowanie wartości ekumenicznych.
28.04. - Wiosenny koncert chóru Gospel Sound
Koncert został zorganizowany przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” Oddział „Zawodzie”
przy wsparciu Stowarzyszenia głównie dla mieszkańców dzielnicy Zawodzie. Publiczność, nie tylko
„z dzielnicy” (podczas koncertu robiona była mała sonda wśród zebranych gości) chętnie włączała się
do wspólnego śpiewu.
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Cele statutowe realizowane poprzez koncert:
- propagowanie i kształtowanie wartości chrześcijańskich;
- rozpowszechnianie muzyki gospel;
- pielęgnowanie tradycji śpiewu chóralnego;
- promowanie wartości ekumenicznych.

Maj 2015
- przygotowanie projektu ulotki informacyjnej o Stowarzyszeniu oraz wizytówek ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, przyznanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
- udział 1 członka Stowarzyszenia (Katarzyna Boba) w szkoleniu pt. „Kulisy organizacji koncertu.”

Wybrane szczegóły:
9-10.05. - Szkolenie pt. „Kulisy organizacji koncertu”
Podczas szkolenia organizowanego przez Republikę Gospel, finansowanego ze środków FIO,
uczestnicy pracowali zarówno nad techniczną stroną przygotowania koncertu - w tym współpracy
z akustykami, jak też nad muzycznymi i duchowymi aspektami przygotowania. Szkolenie prowadzili
Wojciech Białoskórki - wybitny akustyk, specjalizujący się w pracy z chórami gospel oraz Diana
Droździel, od lat organizująca i prowadząca koncerty i spotkania uwielbieniowe.
Cele statutowe realizowane przez udział w szkoleniu:
- utrzymanie, rozwijanie i doskonalenie działalności Katowickiego Chóru GOSPEL SOUND;
- nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami chóralnymi i muzycznymi w kraju
i za granicą.

Czerwiec 2015
- wydruk ulotki informacyjnej i wizytówek (spośród 3 ofert z drukarni wybrano do realizacji Drukarnię
Cyfrową Aramis);
- koncert chóru Gospel Sound zorganizowany przez Pszczyńskie Centrum Kultury.
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Wybrane szczegóły:
28.06. - Koncert chóru Gospel Sound
Koncert miał miejsce w Studzionce, na terenie Ludowego Klubu Sportowego i odbył się tuz po
tradycyjnym turnieju organizacji społecznych z terenu sołectwa.

Cele statutowe realizowane poprzez koncert:
- propagowanie i kształtowanie wartości chrześcijańskich;
- rozpowszechnianie muzyki gospel;
- pielęgnowanie tradycji śpiewu chóralnego;
- promowanie wartości ekumenicznych.

Lipiec 2015
- przygotowywanie oferty realizacji zadania publicznego pn. "Rodzinne Warsztaty Gospel";
- udział 2 członków Stowarzyszenia (Jolanty Mitko i Małgorzaty Wasieczko) w nieodpłatnym szkoleniu
pt. „Historia muzyki gospel”.

Wybrane szczegóły:
18-19.07. - Szkolenie pt. „Historia muzyki gospel”
Szkolenie sfinansowane z Funduszu Inicjatyw Lokalnych zorganizowała Republika Gospel. Podczas
szkolenia prowadzonego przez dr hab. prof. nadzw. Monikę Zytke - muzyka, dyrygenta, profesora
w Instytucie Muzyki Akademii Pomorskiej, od 2012 dyrektora tegoż instytutu). Uczestnicy szkolenia
(członkowie stowarzyszeń i chórów gospel z całej Polski) zgłębiali tajniki historii gatunku na świecie
i w Polsce. Czas szkolenia był tak zaplanowany, by umożliwić wymianę informacji o działaniach
swoich organizacji, repertuarze chórów oraz zawrzeć znajomości między sobą.
Cele statutowe realizowane poprzez udział w Festiwalu:
- nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami chóralnymi i muzycznymi w kraju
i za granicą;
- promowanie województwa śląskiego na terenie całej Polski.
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Sierpień 2015
- złożenie oferty realizacji zadania publicznego pn. "Rodzinne Warsztaty Gospel";
- udział 2 członków Stowarzyszenia (Jolanta Mitko i Mateusz Motyl) w XIX Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Gospel w Gniewie;
-uruchomienie kanału pn. Gospel bez Granic na You Tube i relacjonowanie powyższego Festiwalu

Wybrane szczegóły:
11-15.08. - XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel w Gniewie
Członkowie Stowarzyszenia uczestnicząc w Festiwalu wybrali dwa rodzaje warsztatów odbywających
się w ramach wydarzenia: p. Mateusz Motyl warsztaty gospel dla dorosłych z Waynem Ellingtonem,
jako instruktorem, p. Jolanta Mitko warsztaty dla dzieci prowadzone przez Gabrielę Gąsior. Owocem
wyjazdu: obserwacji i przemyśleń w czasie Festiwalu był pomysł zorganizowania warsztatów
umożliwiających pracę grup podzielonych wg płci z instruktorem danej płci. Podczas rozmów
z uczestnikami warsztatów dla dorosłych wielu mężczyzn mówiło, że chętnie uczestniczyliby
w zajęciach z Waynem w małej grupie, panie z kolei ubolewały nad tym, że Gabriela Gąsior w całości
jest oddana warsztatom dla dzieci i nie prowadzi zajęć z dorosłymi. Rozmówcy twierdzili, że kiedy
utworu uczy instruktor odpowiadający ich płci łatwiej jest go wykonać z odpowiednią artykulacją
i ekspresją.
Podczas Festiwalu zrodził się także pomysł zorganizowania koncertu obu tych instruktorów
Cele statutowe realizowane poprzez udział w Festiwalu:
- nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami chóralnymi i muzycznymi w kraju
i za granicą;
- promowanie województwa śląskiego na terenie całej Polski.
11.08. - uruchomienie kanału pn. Gospel bez Granic na You Tube
Relacjonowanie
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Stowarzyszenia Gospel bez Granic oraz Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej.
Cele statutowe realizowane poprzez działanie:
- propagowanie i kształtowanie wartości chrześcijańskich;
- rozpowszechnianie muzyki gospel;
- promowanie województwa śląskiego na terenie całej Polski.
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Wrzesień 2015
- koncerty chóru Gospel Sound;
- współorganizacja koncertu Gospel Celebration;
- Walne Zebranie Członków;
- przygotowania Rodzinnych Warsztatów Gospel (dotacja Prezydenta Miasta Katowice w kwocie
6550 zł, zgodnie z umową nr 2419/2015).

Wybrane szczegóły:
06.09. - Koncert chóru Gospel Sound
Występ zorganizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała w kościele pw. Św.
Antoniego w Katowicach
12.09. - Koncert chóru Gospel Sound
Koncert zorganizowany przez parafię Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Katowicach
Cele statutowe realizowane poprzez powyższe koncerty:
- propagowanie i kształtowanie wartości chrześcijańskich;
- rozpowszechnianie muzyki gospel.

27.09. - Koncert Gospel Celebration
Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Republiką Gospel oraz Miejskim Domem Kultury
"Bogucice-Zawodzie" Oddział „Bogucice”. Koncert, podczas którego na scenie wystąpiły dwa
katowickie chóry: Gospel Sound oraz Z Miłości, oba ze swoim repertuarem, wykonały także dwa
utwory wspólnie. To przedsięwzięcie zintegrowało grupy i stało się zalążkiem rozważań o kolejnych
wspólnych projektach.
Podczas koncertu miała miejsce premiera płyty pn. "Gospel Celebration", wydanej przez Republikę
Gospel ze środków pochodzących z Funduszu Inicjatyw Lokalnych, będącej niekomercyjną wizytówką
muzyki gospel w Polsce. Na płycie znajduje się utwór w wykonaniu prowadzonego przez
Stowarzyszenie chóru Gospel Sound.
Znamienny jest fakt, iż tego samego dnia o godzinie 18:00 w 5 miastach w Polsce miał miejsce
koncert dokładnie o takim samym charakterze – celem nadrzędnym promowanych wspólnie wydarzeń
była integracja chórów, premiera płyty oraz promocja Festiwalu 7xGospel w Krakowie.
Cele statutowe realizowane poprzez wydarzenie Gospel Celebration:
- propagowanie i kształtowanie wartości chrześcijańskich;
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- rozpowszechnianie muzyki gospel;
- promowanie województwa śląskiego na terenie całej Polski;
- tworzenie możliwości integracji i współpracy między grupami muzycznymi oraz muzykami w kraju
i za granicą;
- motywowanie i uaktywnianie ludzi do rozwoju artystycznego i pogłębiania wrażliwości na sztukę;
- nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami chóralnymi i muzycznymi w kraju
i za granicą;
- promowanie wartości ekumenicznych.

Październik 2015
- realizacja zadania publicznego pn. "Rodzinne Warsztaty Gospel";
- koncerty chóru Gospel Sound.

Wybrane szczegóły:

3-4.10. - Rodzinne Warsztaty Gospel
Dwudniowe warsztaty zostały zorganizowane we współpracy z Miejskim Domem Kultury „BoguciceZawodzie” Oddział „Bogucice”. Skierowane były do małej grupy, by wydarzenie miało charakter
prawdziwie rodzinny. Łączna liczba uczestników: 40 osób w wieku od 4 do 45 lat. Warsztaty
poprowadziły: znakomita wokalistka, instruktorka i pedagog - Gabriela Gąsior, pedagog, dyrygent
chóru – Jolanta Mitko oraz tancerka - Hanna Wójcik.
Plan warsztatów obejmował zajęcia wokalne, choreograficzne na sali baletowej oraz zabawy
i animacje dla całych rodzin. Momentem scalającym były także wspólne posiłki. Podsumowanie pracy
uczestników stanowił niedzielny koncert finałowy poprowadzony przez Gabrielę Gąsior. Podczas
warsztatów i koncertu akompaniował zespół instrumentalny w składzie: Artur Wypich (instrumenty
klawiszowe), Jakub Wołkiewicz (gitara basowa), Maciej Chrobok (gitara elektryczna), Beniamin Pilch
(perkusja). W niedzielę do składu dołączył jeszcze Robert Lubowiecki uzupełniając zespół
o perkusjonalia.
Podczas transmitowanego na żywo przez Internet koncertu publiczność miała okazję zobaczyć
materiał

zmontowany

podczas

warsztatów,

który

był

kompilacją

wypowiedzi

o wydarzeniu. Materiał oraz koncert finałowy zostały zamieszczone na kanale You Tube.
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uczestników

Cele statutowe realizowane przez organizację Rodzinnych Warsztatów Gospel:
- propagowanie i kształtowanie wartości chrześcijańskich;
- rozpowszechnianie muzyki gospel;
- promowanie województwa śląskiego na terenie całej Polski;
- motywowanie i uaktywnianie ludzi do rozwoju artystycznego i pogłębiania wrażliwości na sztukę;
- pielęgnowanie tradycji śpiewu chóralnego.
18.10. - Koncert pt. „Papież pielgrzym”
Chórzyści chóru Gospel Sound mieli okazję włączyć się w realizację koncertu organizowanego przez
Orkiestrę Rozrywkową Miasta Jaworzna „eM Band” w Jaworznie. Chór wraz z zespołem wokalnym
Big Black Chickens z Katowic został przygotowany do wydarzenia przez Gabrielę Gąsior, która była
jednocześnie solistką obok Beaty Bednarz, Patrycji Goli i Mieczysława Szcześniaka. W Jaworznickiej
Hali Widowiskowej zgromadziła się ogromna publiczność; udział w tym wydarzeniu chórzystów Gospel
Sound, prócz możliwości zdobywania nowego doświadczenia i poznawania kolejnych artystów, okazał
się sporym narzędziem promocji chóru.
23.10. - Koncert chóru Gospel Sound w ramach Koncertów Jesiennych
Występ miał miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Mysłowicach, Filia Brzezinka. Chór Gospel Sound
wystąpił obok śpiewaka operowego Oskara Jasińskiego i chóru „Familia”.
Cele statutowe realizowane podczas koncertów:
- propagowanie i kształtowanie wartości chrześcijańskich;
- rozpowszechnianie muzyki gospel;
- nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami chóralnymi i muzycznymi w kraju
i za granicą.

Listopad 2015
- udział w spotkaniu organizowanym przez Republikę Gospel;
- koncert chóru Gospel Sound;
- zakończenie realizacji zadania publicznego pn. "Rodzinne Warsztaty Gospel" złożeniem
sprawozdania;
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Wybrane szczegóły:

04.11. - Spotkanie Republiki Gospel
W spotkaniu wzięła udział 1 osoba z ramienia Stowarzyszenia (Jolanta Mitko). Spotkanie miało na
celu zapoznać przedstawicieli stowarzyszeń i chórów z całej Polski związanych z muzyką gospel
z regulaminem Porozumienia „Republika Gospel” oraz umożliwić podpisanie deklaracji członkowskich
- Porozumienia. W tym miejscu warto dodać, że Republika Gospel to na dzień 31.12.2015
niesformalizowana grupa osób, na co dzień działających głównie w Stowarzyszeniu Gospel
w Krakowie i Lubelskim Stowarzyszeniu Gospel. Grupa złożyła wniosek o przyznanie środków
z Funduszu Inicjatyw Lokalnych i po ich uzyskaniu zrealizowała szereg szkoleń, warsztatów, koncert
Gospel Celebration oraz wydała płytę z utworami gospel w wykonaniu polskich chórów i zespołów
gospel. Szkolenia i warsztaty były skierowane do chórzystów i dyrygentów z całej Polski, cechowały
się wysokim profesjonalizmem organizacji i prowadzenia oraz dały możliwość wzajemnego poznania
się i wymiany doświadczeń.
Głównym celem Republiki Gospel jest

popularyzacja kultury Gospel oraz tworzenie więzi

i jednoczenie środowiska gospel w Polsce, wspierając jego rozwój, aby rozpowszechniać kulturę
i wartości chrześcijańskie.
Docelowo Republikę tworzyć będą chóry, zespoły i organizacje, które zechcą realizować cel Republiki,
a każda z ww. organizacji oddeleguje jedną bądź kilka osób kontaktowych i podejmie się bliższej
współpracy.
Podczas spotkania kilka organizacji podpisało Porozumienie. Przedstawicielka Stowarzyszenia Gospel
bez Granic zadeklarowała wsparcie w działaniach i koordynowanie kolejnego koncertu Gospel
Celebration w roku 2016 jednak nie podpisała Porozumienia oficjalnie włączającego Stowarzyszenie
do Republiki Gospel. Wyraziła jednak deklarację, zgodnie z którą w chwili ogłoszenia konkretnych
zadań wynikających z przystąpienia do republiki Stowarzyszenie określi czy i jakie zadania
Stowarzyszenie mogłoby realizować.
Cel realizowany przez udział w spotkaniu:
- nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami chóralnymi i muzycznymi w kraju
i za granicą;
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28.11. - Koncert chóru Gospel Sound
Koncert zorganizowany był przez wolontariuszy akcji "Szlachetna Paczka" oraz Centrum Kultury
Śląskiej w Świętochłowicach. Celem było pozyskanie przez organizatorów środków finansowych oraz
materialnych dla rodzin zgłoszonych w akcji. Chór wystąpił obok niemal 20 innych wykonawców,
w tym znajomego już chóru Z Miłości (występującego tu pod nazwą Gospel House).
Cele statutowe realizowane poprzez występ:
- propagowanie i kształtowanie wartości chrześcijańskich;
- rozpowszechnianie muzyki gospel;
- nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami chóralnymi i muzycznymi w kraju
i za granicą.

Grudzień 2015
- uzupełnienie sprawozdania z realizacji zadania publicznego pn. „Rodzinne Warsztaty Gospel”
(korekty wymagało zestawienie faktur i rachunków, do sprawozdania wkradło się kilka literówek);
- przygotowanie oferty w Otwartym Konkursie Ofert w dziedzinie Kultury 2016 – INICJATYWY
KULTURALNE – I edycja ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Przemyśla na realizację zadania
publicznego pn. Festiwal Gospel bez Granic.

C. Nawiązane współpraca
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nawiązało bliską współpracę z Miejskim Domem
Kultury „Bogucice-Zawodzie”, gdzie realizowane były 3 wydarzenia: koncert chóru Gospel Sound,
koncert Gospel Celebration oraz Rodzinne Warsztaty Gospel.
Przy realizacji zadania publicznego pn. Rodzinne Warsztaty Gospel nawiązała się współpraca
z Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego w Katowicach.
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D. Działania promocyjne
Stowarzyszenie Gospel bez Granic promuje swoje działania poprzez stronę internetową oraz
obecność w mediach społecznościowych (Facebook) i kanał na You Tube.
Jako podmiot odpowiedzialny za organizację i promocję wydarzeń Stowarzyszenie Gospel bez Granic
podjęło kontakt z mediami. Wydarzeniom patronowały: TVP Katowice, portal infokatowice.pl, Gość
Niedzielny, magazyn CCM, portal Gospel BOX, magazyn Jazz Soul. Dwa wydarzenia: Warsztaty
Gospel bez Granic oraz Rodzinne Warsztaty Gospel promowane były w TVP Katowice w programie
Studio Telewizyjna 1 – do studia zaproszeni zostali przedstawiciele Stowarzyszenia – Jolanta Mitko
oraz Marcin Placek. Dnia 2. kwietnia dodatkowo na żywo wystąpił w TVP Katowice chór Gospel
Sound promując Warsztaty Gospel bez Granic.

E. Złożone wnioski, oferty i dotacje

-

wniosek o przyznanie dotacji na wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego (przyjęty, zrealizowany, kwota dotacji – 500 zł. Dotacja została
wykorzystana w całości);
-

oferta złożona w Urzędzie Miasta Katowice o przyznanie dotacji na realizację zadania

publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Rodzinne
Warsztaty Gospel (przyjęta, zrealizowana, kwota dotacji - 6550 zł. Dotacja została wykorzystana
w całości);
-

oferta złożona w Urzędzie Miasta Katowice w Otwartym Konkursie Ofert w dziedzinie Kultury

2016 – Inicjatywy Kulturalne – I edycja o przyznanie dotacji

na realizację zadania publicznego

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Festiwal Gospel bez
Granic (złożona, rozstrzygnięcie konkursu – 17.02.2016).

F. Inne
Proces rejestracji Stowarzyszenia trwał 5 miesięcy:
Zebranie założycielskie: 23.09.2014 r.
Data dokonania wpisu do KRS: 18.02.2015 r.
Proces rejestracji przedłużył się ze względu na konieczność wniesienia poprawek do Statutu.
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III. Stowarzyszenie Gospel bez Granic nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV. W sprawozdawanym okresie w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzona kontrola.

Sprawozdanie sporządziła Jolanta Mitko
Katowice, dn. 31 grudnia 2015 r.
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