


Stowarzyszenie po PROstu
Pracownia Rozwoju Osobistego

 Nasze Stowarzyszenie powstało w roku 2010. 
Zarejestrowane zostało 22 lipca 2010 r. 
Stowarzyszenie w chwili rejestracji liczyło 15 
członków.

 W ciągu 10 lat ciągle rozwijaliśmy swoją 
działalność i zwiększaliśmy swoją wiedzę i 
kompetencje, by stowarzyszenie działało coraz 
bardziej profesjonalnie. Spełniamy standardy 
formalno-organizacyjne, prowadzimy pełną 
księgowość.



Stowarzyszenie po PROstu
Pracownia Rozwoju Osobistego

Nasze stowarzyszenie z roku na rok 
podejmuje więcej działań i realizuje 
większe projekty.

Od lutego 2014 roku jesteśmy 
Organizacją Pożytku Publicznego.

Obecnie stowarzyszenie liczy 24 
członków zwyczajnych i 83 członków 
wspierających.



CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 BARSZCZ Elżbieta
 CHOINA Agnieszka
 GAJDA-CIKOTA Anna
 JAKUBOWICZ Elżbieta
 KRZYMUSKA Dorota
 NIEWIŃSKA-LEW Agnieszka
 PAKOS Kaja
 PILICHOWSKA Jolanta
 PRAŻANOWSKA Anna
 RUDZIŃSKA Karolina
 SIERŻANT-REKRET Joanna
 ZIENKIEWICZ Katarzyna

 BIEŃKO Marta
 DUTKIEWICZ Monika
 HOLOTREPCHUK Snizhana
 JENDRASCHEK Beata
 MATUSZCZAK Olga
 OPALIŃSKA-CIURKO Agnieszka

 PAWŁOWSKA Anna
 PIÓRKOWSKI Stanisław
 PUSZ Joanna
 SIERŻANT Beata
 UWARKIN Tatiana
 ZNAJOMSKA-GROCHOŁA Aneta



Zarząd Stowarzyszenia 
skład od dnia 14.01.2015 r.

Joanna Sierżant-Rekret - Prezes  

Stanisław Piórkowski - Wiceprezes  

Monika Dutkiewicz – Skarbnik



SIEDZIBA 
STOWARZYSZENIA

 Od 01.06.2010 do 28.02.2012 – ul.Sienkiewicza 50A, Słubice
 Od 01.12.2011 do 21.10.2012 – Pl.Bohaterów 13, Słubice
 Od 15.10.2012 do teraz – ul.Kilińskiego 9L, Słubice
 Od 01.04.2014 do 31.10.2019 – ul.Sienkiewicza 1, Słubice
 Od 31.10.2016 do teraz – ul.Kilińskiego 9J, Słubice
 Od 01.09.2018 do teraz – ul.Wojska Polskiego 28, Rzepin
 Od 01.12.2018 do 30.09.2019 – ul.Kościuszki 19a/1, Słubice
 Od 07.11.2019 do teraz – ul.Szamarzewskiego 6/35, Słubice

Środowiskowy Dom Samopomocy
 Od 22.08.2017 do teraz – Pl.Wolności 17F, Słubice



SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

OŚRODEK TERAPII
BIURO STOWARZYSZENIA

SŁUBICE
UL.SZAMARZEWSKIEGO 6/35

PRACOWNIE WARSZTATOWE
SŁUBICE

UL.KILIŃSKIEGO 9L i 9J



SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

Od września 2018 nawiązaliśmy współpracę z 
Gminą Rzepin - tworzymy teraz w Rzepinie 
nasz oddział. Jest to odpowiedzią na wnioski 
rodziców z Rzepina i okolic, którzy mieli 
trudności z dojazdami do Słubic (20 km), czy z 
powodów trudności finansowych czy z powodu 
tego, że dojazdy były ogromnym problemem dla 
ich niepełnosprawnych dzieci. 



DZIEŁALNOŚĆ STATUTOWA
 prowadzona jest, przede wszystkim, w formie 

działalności pożytku publicznego i obejmuje 
działalność społecznie użyteczną prowadzoną w 
sferze zadań publicznych określonych w ustawie z 
dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie;

 prowadzona jest na zasadzie działalności odpłatnej 
i nieodpłatnej;

 od września rozpoczęliśmy działalność gospodarczą 
w postaci prowadzenia szkoły językowej 
DIAMENT.



NASZE CELE
 Naszymi najważniejszymi celami jest: działalność 

terapeutyczna, działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych, działalność w zakresie nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania, promocja i 
organizacja wolontariatu, działalność w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym 
oraz działalność w zakresie pomocy społecznej, w 
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób. 



Struktura 
naszej 

działalności





Bezpłatny Punkt 
Konsultacyjno-Terapeutyczny

Obejmuje konsultacje i terapię: 
psychologiczną, pedagogiczną, 
logopedyczną, zaburzeń sensorycznych 
oraz wspieranie w nauce;

Zajęcia prowadzone są przez naszych 
terapeutów, pracujących w ramach 
wolontariatu. 



KREATYWKI
czyli kreatywne warsztaty z po PROstu

 Zajęcia prowadzone są w każdą trzecią 
sobotę miesiąca. 

 W kreatywkach uczestniczą dzieci i młodzie
w wieku od 5 do 18 lat. 

 Tematyka warsztatów preferuje zajęcia z 
elementami twórczego myślenia i prac 
artystycznych. 

 Zajęcia prowadzą nasi członkowie w 
ramach wolontariatu. 



ODYSEJA UMYSŁU
 Program edukacyjny realizowany w formie 

międzynarodowego konkursu, w którym co roku 
bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i 
studentów z całego świata. Patronat nad polską 
edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej. 

 Najważniejszym celem programu jest uczenie 
młodych ludzi kreatywnego i krytycznego myślenia.

 Co roku (licząc od roku 2012), w każdej z edycji 
konkursu, startuje od 3 do 4 drużyn, które mogą 
liczyć do 7 osób. Zajęcia prowadzone są przez 4 lub 
5 trenerów, pracujących w ramach wolontariatu. 
Jedna edycja konkursu to od 500 do 700 godzin 
przepracowanych przez trenerów, dbających o 
bezpieczeństwo i właściwe przygotowanie drużyn 
do konkursu.



ODYSEJA UMYSŁU – osiągnięcia.
 Sukcesem jest samo rozwiązanie zadania 

długoterminowego i wzięcie udział w 
eliminacjach. Na tym jednak nie poprzestajemy, 
gdyż większość naszych drużyn awansuje do 
konkursu finałowego.

 Do dużych sukcesów należy zaliczyć zdobycie 
wicemistrzostwa Polski, II miejsca na 
Eurofestiwalu w Niemczech i Nagrody Renatra
Fusca (za wybitną kreatywność) na 
eliminacjach w Poznaniu.

 Odyseusz oraz dwoje trenerów są laureatami 
nagrody Omera. Ponadto dwoje trenerów było 
nominowanych do nagrody im. Prof. Sołowiej.



WOLONTARIAT
 Działalność naszego stowarzyszenia opiera się 

w wielu przypadkach o pracę wolontariuszy. 
Przykładowo w 2019 roku, w ramach 
wolontariatu, członkowie stowarzyszenia 
przepracowali łącznie 2943 godziny.

 Osoby wspomagające stowarzyszenie, a nie 
będące jego członkami, przepracowały w 
ramach wolontariatu 1120 godzin.

 Łącznie 4063 godziny wolontariatu.





TERAPIE SPECJALISTYCZNE
 Dzięki zaangażowaniu wielu specjalistów, w 

stowarzyszeniu prowadzone są nw. terapie:
 Terapia psychologiczna 
 Terapia pedagogiczna 
 Terapia logopedyczna 
 Hipoterapia
 Terapia Integracji sensorycznej
 Terapia biofeedback
 Trening uwagi słuchowej Tomatisa

 Prowadzimy również  wspieranie w nauce – zajęcia 
indywidualne.

 Terapia ręki
 Muzykoterapia
 Arteterapia



URODZINY DLA DZIECI

 Stowarzyszenie oferuje organizowanie 
imprez urodzinowych. 

 Proponujemy urodziny tematyczne –
oferujemy zestaw tematów do wyboru. 

 Organizujemy również imprezy 
urodzinowe według propozycji 
zamawiającego.



Akademia Nauki i Rozrywki
 W ramach Akademii Nauki i Rozrywki oferujemy 

różnego rodzaju warsztaty. Ich rodzaj jest 
zmieniany i uzależniony od aktualnego 
zapotrzebowania i zainteresowania potencjalnych 
uczestników. Prowadzimy, między innymi, 
następujące rodzaje warsztatów: 

 Warsztaty twórczego rozwoju dla maluszków
 Warsztaty artystyczne dla dzieci 
 Warsztaty Mały Majsterkowicz 
 Warsztaty Literkowy pociąg
 Warsztaty Eduekspres
 Warsztaty logopedyczne
 Warsztaty krawieckie





SZKOŁA JĘZYKOWA DIAMENT

 Od września 2019 roku stowarzyszenie prowadzi 
działalność gospodarczą w postaci prowadzenia 
szkoły językowej Diament.

 Rodzaj zajęć:

 - kursy języka angielskiego – 8 grup,

 - kursy języka niemieckiego – 5 grup,

 - kurs języka polskiego – 1 grupa.

 Kursy językowe prowadzone są zgodnie z 
programami nauczania przygotowanymi przez 
lektorów i dostosowanymi do poziomu danej grupy.



ŚRODOWISKOWY  
DOM 

SAMOPOMOCY



Od września 2017 realizujemy zadanie zlecone w postaci 
prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, w 

którym mamy pod opieką 19 dorosłych osób z 
zaburzeniami psychicznymi. Celem głównym 

działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest 
stworzenie warunków zapewniających uczestnikom 

zaspokajanie indywidualnych potrzeb, na 
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego życia. Wśród podopiecznych mamy 

dużo dzieci z różnymi niepełnosprawnościami 
(autyzmem, zespołem Downa i in.), dzieci te dorastają –

część z nich nie będzie mogła od razu po szkole 
samodzielnie funkcjonować – prowadzenie przez nas 

ŚDS-u jest szansą na kontynuację wspierania tych osób, 
co jest ogromnie ważne dla rodziców tych osób.



W latach 2010 – 2019 zrealizowano łącznie 69 
projektów.



FINANSOWANIE PROJEKTÓW
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4 896 744,25

521 424,00

Budżet całkowity zrealizowanych 
projektów wynosił  5 396 839,12 zł. 

WKŁAD WŁASNY



ZREALIZOWANE 



Specjalistyczna rehabilitacja dzieci 
niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II

Projekt finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie 
samodzielności osób niepełnosprawnych z powiatu 
słubickiego poprzez poprawę funkcjonowania poznawczego, 
psychicznego, społecznego oraz ruchowego, co przyczyni się 
do ich lepszego funkcjonowania w życiu codziennym, 
większej skuteczności w działaniu oraz większej integracji ze 
środowiskiem lokalnym i aktywności w życiu społecznym.

W projekcie uczestniczy 70 osób. Budżet całkowity wynosi: 
917 787,40 zł., dofinansowanie: 863 087,40 zł., wkład własny 
osobowy: 8500,00, wkład własny finansowy: 46 200,00 zł



Przerwij Milczenie II!
Projekt finansowany przez Gminę Słubice.  
Skierowany do osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie, miał również na celu zwiększenie 
skuteczności przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. 

Łącznie w 2019 r. w projekcie uczestniczyło 70 
osób.

Budżet: całkowity: 30000,00 zł – 15 000 zł w 
roku 2018 i 15 000 zł w roku 2019.



 Ilość uczestników: 47 
osób

 Całkowita wartość 
projektu: 13150 zł.

 Dofinansowanie: 9000 
zł., wkład własny: 4150 zł.

Projekt dofinansowany był ze środków Gminy Słubice, a 
udział w nim był bezpłatny. Działania projektowe 
obejmowały cykl warsztatów: warsztaty twórczego myślenia, 
warsztaty komunikacyjne, warsztaty techniczno-
konstruktorskie, warsztaty artystyczne, warsztaty krawieckie. 
Ukoronowaniem projektu była wystawa prac wykonanych 
przez uczestników warsztatów artystycznych, krawieckich i 
konstruktorsko-technicznych. 



Profilaktyka PLUS
Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.  Celem 
projektu było kształtowanie odpowiednich postaw, 
zwiększenie świadomości i odporności na pojawiające 
się zagrożenia oraz wspomaganie rozwoju dzieci i 
dorosłych. Wspieranie przedsięwzięć zwalczających 
zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców 
Gminy, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

W projekcie uczestniczyło 62 uczniów gminnych 
szkół podstawowych i 41 rodziców i nauczycieli.

Budżet całkowity: 7900,00 zł., dofinansowanie: 
6000,00 zł, wkład własny: 1900,00 zł



Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna IV

Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice. Celem 
projektu było wspieranie rodziny w zakresie jej 
wszechstronnego rozwoju, poprzez wsparcie 
specjalistyczne: terapeutyczne i psychoedukacyjne dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych z gminy Słubice. Działania 
były adresowane do całych rodzin, rodziców, młodzieży, 
dzieci, wychowawców, nauczycieli oraz do instytucji 
współpracujących z rodziną w procesie wychowania.

W projekcie udział wzięło 48 osób. Przeprowadzono 820 
godzin konsultacji i terapii.

Budżet całkowity wynosił 50500,00 zł., Kwota dotacji  
40000,00 zł., Wkład osobowy 10500,00 zł.



Opiekuńcze Skrzydła Powiatu
Projekt realizowany w partnerstwie – lider projektu: 
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, a finansowany 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 
w części współfinansowanej z EFS.

Działania projektowe obejmowały szkolenia i 
poradnictwo specjalistyczne dla rodziców osób 
niepełnosprawnych i rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

W projekcie uczestniczyło 110 osób.

W ramach projektu wydano 78035,86 zł. – bez wkładu 
własnego.



Każdy inny - wszyscy równi
Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice. 

Celem projektu była szeroko pojęta edukacja 
społeczna oraz integracja dzieci i młodzieży z różnymi 
niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, ze 
środowiskiem lokalnym.

Działania projektowe obejmowały cykl imprez 
integracyjnych.

Łącznie w projekcie uczestniczyło 640 osób.

Budżet całkowity wynosił 12740,00 zł., 
dofinansowanie 4500,00 zł., a wkład własny osobowy 
8240,00 zł.,



Warsztaty podwórkowe 
Projekt dofinansowany był z Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego.

Celem projektu było zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu dzieci i młodzieży oraz wspieranie rodzin w 
trudnej sytuacji życiowej. Beneficjentami projektu byli 
mieszkańcy powiatu słubickiego i powiatu gorzowskiego. 
Warsztaty odbyły się w różnych miejscach na terenach 
tych dwóch powiatów.

Łączna w projekcie uczestniczyło 225 osób.

Budżet całkowity wynosił 7780,00 zł., dofinansowanie  
4300,00 zł., wkład własny finansowy: 1440,00 zł., i wkład 
własny osobowy: 2040,00 zł.



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DZIAŁALNOŚCI
• Ze składek członkowskich.

• Z dofinansowania projektów.

• Z darowizn – w ramach zbiórek 
publicznych.

• Z darowizn - wpłacanych na konto.

• Z 1% podatku.

• Z działalności odpłatnej.
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 Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego 
rozwoju każdego człowieka co przyczyni się do 
pełnego wykorzystywania swoich zasobów, a 
tym samym do satysfakcjonującego i 
szczęśliwego życia!

 Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków, 
podopiecznych i osób współpracujących , przez  
10 lat istnienia - zgodnie z naszą początkową 
wizją- stworzyliśmy miejsce, gdzie każdy może 
skorzystać z pomocy specjalistów, rozwinąć 
osobisty potencjał i poszerzyć horyzonty oraz 
dobrze się bawić.


