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.Ioanna Posoch preZes
Piotr Józef Romanowski członek zarządu

':

r) ochrona dziedzictwa kulturowego, wspieranie kultury ludowej i
arĘs§cznej, z) upowszechnianie wiedzy z dziedziny etnografii i antropologii
kultury, ze szcze1óInym uwzględnieniem myśli i dorobku Jacka Olędzkiego,
3) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć oraz projektów lokalnych, słuzących
powstawaniu i rozwojowi kultury, sztuki i nauki, tradycyjnych rzemiosł,
twórczości ludowej i artysĘcznej, 4) upowszechnianie wiedzy o ziołachze
szczególn},Tn uwzględnieniem lawendy, jej uprawy i zastosowania, 5)
inicjowanie, wspieranie i promocja ludowej twórczości lokalnej,
ziołolecznictwa i dawnych technik rzemieś]niczych, produktów lokalnych i
regionalnych, 6) pomoc lokalnej społeczności w rozpowszechnianiu
w}tworów arĘsĘcznych, etnograficznych i rzemieśIniczych, 7) inicjowanie i
wspieranie projektów skupionych na ochronie dziedzictwa przyrodniczego i
ochronie przyT ody, będącej istotnyT n elementem kontekstu kulturowego
wspólno§ lokalnej, 8) inicjowanie i wspieranie współpracy
interdyscyplinarnej między środowiskami naukorłymi, artysĘcznymi i
ekologicznymi, 9) wspieranie rozwoju wspóInot lokalnych i inicjaĘw
lokalnych, ro) promocja rolnictwa przylaznego dla środovńska ze
szczególnym uwzględnieniem zasad rolnictwa organicznego,
biodynami cznego, promocja technologii pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych i alternatyvrnych, z j ednoczesn}łn zachowaniem świadomości
głębokiej ekologii i ochrony przyrody, w Ęrrn także zdrowia i psychofizyczflego
dobrostanu ludzi i zwierząt, rr) ochrona i promocja zdrowia, umacnianie
świadomości ekologicznej, zdrowego trybu Ę cia i zdrowego odĄrwiania, a
także zdrowej żyrnmości i zdrowych środków pielęgnacyjnych, środków
czystości i środków do konserwacji materiałów natura]nych, rz) głęboka
ekologia, ochrona praw zwierząt oraz ochrona dziedzictwa prryodniczego, 13)
upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, r4) działanianarzecz
zapobiegania ksenofobii kulturowei i społecznei, wspieranie postaw i
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q otwartych i świadomych, 15) upowszechnianie i
człowieka oraz swobód obi,łvatelskich.

inicj atyw tolerancyj nych,
ochrona wolności i praw

x

W roku 2o2o, mimo łyjątkowo
związane z CO\łID-I9, Fundacj a

niekorzystnych okoliczności, na
Lawendowe Muzeum Żywe im.

które składały się utrudnienia i obostrzenia,
Jacka Olędzkiego konĘnuowała prowadzenie

działań statutowych:
- zaplanowaliśm} ciekawą Wolontaryjną Majówkę, jednak ze względu na obostrzenia w zńązkl z pandemią
zostiła ona odwołana, a wpłaconeprzezuczestników środki fundacja zwróciła.
- otwarcie Lawendowego Muzeum Zywego nastąpiło w dniu o9.o5.2o2o.
W trakcie sezonu -urók "g 

o 2o2o dziaiania fuńdacji były utrudnione. Ograniczyliśmy lt_cz!ę 9sÓ!.
uczestniczących w warsztatich, przenieśliś my część programu edukaryjlego w plener, w kaŻdej sali muzealnej

w jednym Ó"isie przebywĄ jedlmie z osoby. Przy każdym wejściu znajdowĄ się płyny deąmfekcyjne i
informacje pisemne na temat nowych zasad.
- fundacji ńzpoczęłarłystawianie, promocję i sprzedaż lokalnego rękodzieła ar§s§cznego,
- w mu"Óum udostępniona była wystawa ,,Da\łłIe v,nętrze wiejskiej cha§",
- prowadzone były r.łarsztat[praktyczne z zakresu florys§ki, samodzielnego wykonywania naturalnych_
kósmetykó*, *1,t*ur"a"ia ÓlÓ;t<Oweterycznych i wod} aromatycznej , zajęcia etnograficzne, projekcje filmowe, a
takze krótki" piog.urrry rwiedŹaniaMuŻeum dla grup o9óĘ z niepełnospravv-nością ruchową i umysłową,
odńedzającyóh ri*"ńdowe MuzelmŻywe, dla grup rtłodziezy, stowarzyszeń seniorów, warsztatówteraPii
zajęciowej, turystów z Polski. Wszystkie umówione wizyty grup z zagranicy zostĄ odwołane.
- odbyły się weekendowe i jednodniowe warszta§ alchemiczne,
- odbył się kurs ogrodniczy dla osób pozostających bez pracy,
- funóacja wzięła"udział wSztuce * ÓU";S"iu,iestiwalu kulturalnym odbywającym się corocznie na terenie kilku
wsi w gminie Jonkowo. Można było równieżzńedzaó Muzeum.

ponadto od 9-go maja do o1-8o października Fundacja prowadziła zrłykłe działania kulturalne w Lawendorłym
Muzeum Żyl*ym, bezpłatnie dostępnym dla zwiedzaj ących.
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Informacja czy fundacja prowadziła
działalnośó gospodarczą

+
według łpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
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1, Uchrvała z dn. .......
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J,

- środki
źródeł

w sprawie przyjęcia sprawozdania finanso:we9o za zor9 rok.
w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za zolg rok na cele

. Odpisy uchwał zarządru fundacji
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odpłatna działalność PP (warsztaĘ,

odpłatna działalność PP (warsztaĘ, szkolenia,
catering)
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- z budżetu państwa

- inne
(wskazaó iakie)

)rocentorły stosunek przychodu osiągniętego z
lziałalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
lozostałvch źródeł
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- opła§ pocztowe
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Nowe Kawkowo, 30.12.2020

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Lawendowe Muzeum Zywe im. Jacka Olędzkiego

w roku 2020

Fundacja Lawendowe Muzeum Ży*" im. Jacka Olędzkiego kontynuowałaprowadzeńe dziŃń
statutowych, jednak wybuch pandemii koronawirusa SARS COY 2 ograniczyŁ możliwoŚci
prowadzenia dzińńkulturalnych i kulturotw órczyc}t.
Odwołana zostŃawolontaryjna Majówkazbogatymprogramem edukacyjnym i koncertem
mnzycznym.
W trakcie sezonu letniego odbyły się nieliczne warsztaĘ dla ograniczonych liczbowo grup

uczestników przy zachowaniuzasadprzeciwdziałartiarozprzestrzenianiu się wirusa COVID 19,

między innymi:
- warsztatmotywujący dla osób bezrobotnych (SIMITU),
- warsztaty alchemiczne w ograniczonym składzie 4 edycje,
- kilka zajęówarsńatowych, m.in. dla klubu seniora, grupy harcerzy orazńelicznych grup

furystycznych.

W trakcie §ezonu muzealnego 2020z
- udostępniona była wystawa,,Dawne wnętrze wiejskiej chaĘ",
- prowadzone były warsńaty praktyczne zzalłęsu florystyki, samodzielnego wykonywania

naturalnych ko smetyków,
- fundacja wzięłaudziaŁw Sztuce w Obejściu, festiwalu kulturalnym odbywającym się corocznie na

terenie kilku wsi w gminie JoŃowo. W roku 2020 mottem festiwalu było ,,Mniej".
- fundacja z sukcesem kontynuowil.aodpłatne promowanie, wystawianie i sprzedaż lokalnego

ręko dzida w muzealnym sklepiku,

Ponadto od 1-go maja do 01-go listopada Fundacja prowadzlłanvytJe - choć w ograniczonyrn
zakresie - dziŃaniaw ramach pracy Lawendowego Muzeum Żywego,bezpŁatnie dostępnym dla
zwiedzających.
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