
STOWARZYSZENIE

po PROstu

        

               Pracownia Rozwoju Osobistego

Sprawozdanie merytoryczne  
za  rok  2013

1. Informacje podstawowe:



Nazwa organizacji:  Stowarzyszenie  po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego
Adres siedziby: ul. Kilińskiego 9L, 69-100 Słubice
Telefon: 884 180 989
Data rejestracji:     22.07.2010 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Nr KRS    0000361431
Regon   080455310
NIP     5981620011  

Zarząd Stowarzyszenia – skład do dnia 07.10.2013 r.
Joanna Sierżant - Rekret -  Prezes  Zarządu  
Agnieszka Zwierzchaczewska -  Wiceprezes  Zarządu 
Marlena Gawędzka -  Sekretarz
Monika Dutkiewicz – Skarbnik

Marlena Gawędzka zrezygnowala z pełnienia funkcji sekretarza - dnia 30.10.2013 r. został 
dokooptowany nowy sekretarz Zarządu: Renata Zając.

 Komisja Rewizyjna w składzie:
Agnieszka Napierała – Przewodnicząca
Beata Niekurzak – Wiceprzewodnicząca
Anna Gajda - Sekretarz

2. Cele statutowe:

a. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
b. działalność terapeutyczna,
c. działalność w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr narodowych i tradycji,
d. działalność charytatywna,
e. promocja i organizacja wolontariatu,
f. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
g. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym,
h. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
i. działalność w zakresie rozwoju osobistego i rozwijania zainteresowań,
j. działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
k. promocja  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez  pracy  i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy,
l. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
m. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) prowadzenie  edukacji  zdrowotnej,  poradnictwa,  grup  wsparcia  związanych  z 
profilaktyką i promocją zdrowia we wszystkich jego aspektach,

b) prowadzenie  diagnostyki,  poradnictwa i  pomocy psychologicznej,  pedagogicznej, 
logopedycznej i psychiatrycznej,

c) organizację  spotkań  edukacyjnych  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i  rozwoju 
osobistego:  warsztatów,  szkoleń,  seminariów,  konferencji,  akcji  promocyjnych, 



treningów oraz imprez kulturalnych,
d) organizowanie  warsztatów  twórczych,  szczególnie  zajęć  plastycznych, 

muzycznych, językowych, fotograficznych, sportowych oraz teatralnych i filmowych,
e) organizację i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży,
f) stwarzanie  możliwości  wszechstronnego  rozwoju  umysłowego,  psychicznego, 

społecznego oraz duchowego osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
g) realizowanie  środowiskowych  programów  profilaktyczno  -  edukacyjno  –

wychowawczych,
h) wszelkie formy wspierania rodzin,  w szczególności  zaś  łagodzenie niedostatków 

wychowawczych w rodzinie i zapobieganie powstawaniu patologii,
i) działalność turystyczno – sportowo – rekreacyjną,
j) współpracę z mediami,
k) opracowywanie własnych programów edukacyjnych i profilaktycznych,
l) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej oraz naukowo – 

badawczej w zakresie ochrony zdrowia,
m) współpracę z administracją publiczną – rządową i samorządową (w tym korzystanie 

ze  środków  publicznych),  organizacjami  pozarządowymi,  placówkami  służby 
zdrowia – publicznymi i niepublicznymi oraz innymi instytucjami w kraju i za granicą

3. Działalność statutowa

a) była prowadzona wyłącznie w formie działalności pożytku publicznego - 
obejmowała działalność społecznie użyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych 
określonych w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie,
b) prowadzona była na zasadzie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

Działalność NIEODPŁATNA:  

a) Bezpłatny Punkt Konsultacyjny:
-  konsultacje psychologiczne – 51 godzin
-  konsultacje wspieranie w nauce – 22 godziny
-  konsultacje logopedyczne – 22 godziny

Specjaliści pracowali jako wolontariusze.

b) Projekt „Myślę kreatywnie – działam twórczo ” 
Projekt  "Myślę  kreatywnie,  działam  twórczo!"  -  współfinansowany  ze  środków  
Programu  Operacyjnego  Fundusz  Inicjatyw  Obywatelskich,  w  ramach  
mikrodotacji  przekazanej  przez  Fundację  Porozumienie  Wzgórz  Dałkowskich  
przy wsparciu Powiatu Nowosolskiego 

Bezpłatny  cykl  warsztatów  wakacyjnych  dla  dzieci  w  ramach  projektu  ,,Myślę  
kreatywnie,  działam  twórczo!”.  Projekt  współfinansowany  ze  środków  Programu  
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach mikrodotacji   
przekazanej  przez  Fundację  "Porozumienie  Wzgórz  Dalkowskich”  przy  wsparciu  
Powiatu Nowosolskiego.

Najważniejszym celem projektu  było  wyrównywanie  szans  edukacyjnych,  poprzez  
zwiększenie  dostępności  do  zajęć,  które  rozwijają  umiejętność  elastycznego  
myślenia, stosowania nieszablonowych rozwiązań poprzez nabywanie praktycznych  
umiejętności.  Twórcze  myślenie,  ciekawość,  oryginalność  –  powodują,  że  
rozwiązywanie  pojawiających  się  problemów  czy  zagadek  staje  się  łatwiejsze,  
prowadzi  do  uzyskania  zaskakujących  rozwiązań.  Warsztaty  nastawione  są  na  



praktyczne  zdobywanie  wiedzy  poprzez  działanie  np.:  konstruowanie  pojazdów,  
artystyczne  wykonanie  przedmiotów,  zgłębienie  tajników sztuki  aktorskiej,  uszycie  
własnej  maskotki  lub  niestandardowe  rozwiązanie  postawionego  problemu.  W  
projekcie  przewidziano  szereg  ciekawych  warsztatów  wakacyjnych  dla  dzieci  i  
młodzieży, a dla członków stowarzyszenia odbyło się szkolenie z technik twórczego 
myślenia i rozwijania kreatywności. Poprzez szkolenie, członkowie stowarzyszenia  
podnieśli  swoje  kwalifikacje  oraz  poszerzyli  swoją  wiedzę,  aby  jeszcze  lepiej  
inspirować młodych ludzi do myślenia, wymyślania i spontanicznego działania.

W skład wakacyjnych spotkań wchodziło  5 bezpłatnych warsztatów dla dzieci: 
Warsztaty majsterkowania i konstruowania, Warsztaty artystyczne, Warsztaty  
krawieckie dla dzieci, Warsztaty twórczego myślenia, kreatywnego działania  dla  
dzieci., Warsztaty teatralne.

Budżet całkowity projektu:10527,43 zł. Dofinansowanie: 8500,00 zł.

c) Projekt „Niech nas świat zobaczy” 
Projekt  dofinansowany przez Urząd Miejski w Słubicach. Celem głównym projektu było 
wsparcie  rodziny  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych  poprzez 
organizowanie  działań  profilaktycznych  i  kulturalno-  oświatowych  jako  alternatywy 
wobec  stosowania  substancji  psychoaktywnych  dla  około  20  dzieci  ze  wsi  Nowy 
Lubusz  w  okresie  6  miesięcy.  W tym  zawierały  się  cele  szczegółowe  takie  jak: 
poszerzenie  dostępu  do  działań  kulturalno-oświatowych  (warsztaty  artystyczne, 
warsztaty taneczne), rozwijanie umiejętności społecznych, wspieranie dzieci w nauce 
poprzez rozwijanie w nich kreatywności i pomysłowości, zapobieganie marginalizacji i 
niedostosowaniu społecznemu oraz integracja środowiska lokalnego.

Działania  projektowe: organizacja  Dnia  Dziecka  dla  dzieci  i  dorosłych,warsztaty  
artystyczne dla dzieci,warsztaty taneczne dla dzieci i dorosłych,warsztaty twórczego 
myślenia.

Realizacja projektu: maj - październik 2013 roku

Budżet całkowity projektu: 4585,37 zł Dofinansowanie: 3000 zł.

d) Projekt „Przemocy w rodzinie mówimy DOŚĆ”
Projekt adresowany  do osób dotkniętych przemocą w rodzinie – dzieci, młodzież i 
dorośli z terenu gminy Słubice.
Celem projektu było wsparcie psychologiczno – prawnicze dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie z terenu gminy Słubice poprzez:

•pracę psychologiczną z ofiarami przemocy w rodzinie: diagnozę problemu, stworzenie 
i wprowadzenie w życie planu bezpieczeństwa, pracę nad skutkami przemocy,

•podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z procedurami prawnymi w sytuacji 
doznawania przemocy w rodzinie.
Działania projektowe:

1. Poradnictwo psychologiczne:
2. Poradnictwo prawnicze:
3. Wykłady specjalistyczne: prawnicze i psychologiczne:

 Projekt całkowicie sfinansowany przez Urząd Miejski w Słubicach
Budżet całkowity projektu: 9420,00 Dofinansowanie: 9000,00 zł.

e) Projekt "Akademia Psychoedukacji dla małych i dużych" 



Dofinansowany przez  Urząd Miejski  w Słubicach.  Warsztaty  psychoedukacyjne  dla 
dzieci i dorosłych.  Zajęcia dla dzieci obejmowały: warsztaty umiejętności społecznych 
z elementami Treningu Zastępowania Agresji,  warsztaty UWAGA! KONCENTRACJA!, 
warsztaty „Stres mnie nie pokona”, Warsztaty „Nieśmiałość - to nie dla mnie”. Zajęcia 
dla  dorosłych  obejmowały:  warsztaty  „Ja  –  o  mnie”  –trening  samoświadomości, 
warsztaty „Ja – świat” – trening komunikacji, warsztaty „Ja – moje emocje” - trening 
radzenia sobie z emocjami oraz warsztaty  „Ja  - jako rodzic” – trening umiejętności 
wychowawczych.
Budżet całkowity projektu: 11300 Dofinansowanie: 8000,00 zł.

f) Projekt "Zostać Odyseuszem" 
Dofinansowany przez Urząd Miejski w Słubicach. Celem projektu było kształtowanie 
umiejętności  aktywnego  spędzania  wolnego  czasu  dzięki  uczestniczeniu  w  cyklu 
warsztatów wspierających wszechstronny rozwój. Głównymi adresatami projektu były 
dzieci  i  młodzieży z gminy Słubice w wieku 5 – 18 lat .  Beneficjentami pośrednimi 
projektu  -  rodziny  i  znajomi  beneficjentów  bezpośrednich.  Działania  projektowe  
obejmowały  cykl  warsztatów:  warsztaty  twórczego  myślenia,  warsztaty  teatralne, 
warsztaty  majsterkowania,   warsztaty  artystyczne.  Warsztaty  miały  na  celu 
przygotować dzieci i młodzież do udziału w konkursie Odyseja Umysłu. 
Budżet całkowity projektu: 11169,40 zł Dofinansowanie: 5000  zł.

g) Projekt "Lepiej żyć" 
Dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Gorze ze 
środków Peronu. Projekt obejmował działania w zakresie: terapii pedagogicznej, terapii 
psychologicznej, terapii ręki z elementami terapii integracji sensorycznej, warsztaty in-
tegracyjne i wykłady dla nauczycieli. Realizowany był na terenie Słubic i Kostrzyna nad 
Odrą.
Budżet całkowity projektu: 6504,24 zł. Dofinansowanie: 5000  zł.

h) Kreatywki, czyli kreatywne warsztaty z po PROstu.

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku przeprowadziliśmy 18 warsztatów dla 
dzieci i  młodzieży gminy Słubice w wieku 5 – 18 lat.  Warsztaty odbywały się w 
każdą  trzecią  sobotę  miesiąca.  Tematyka  warsztatów:  warsztaty  twórczego 
myślenia, artystyczne i psychologiczne.

W warsztatach uczestniczyły 172 osoby- jest to suma uczestników warsztatów – 
niektóre osoby wzięły udział w więcej niż 1 warsztacie. Wszyscy trenerzy pracowali 
jako wolontariusze – w projekcie wzięło udział 9 wolontariuszy, którzy przepracowali 
57  godzin  wolontariackich  (niektóre  warsztaty  ze  względów  organizacyjnych  i 
bezpieczeństwa były prowadzone przez 2 trenerów). Wolontariusze przygotowywali 
autorskie programy zajęć oraz materiały. Ich zadaniem było także przygotowanie do 
warsztatów sali oraz posprzątanie po warsztatach.

i) Warsztaty Spektrum
Warsztaty integracyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodzin o różnej 
tematyce. Odbyły się 3 spotkania po 2 godziny. Liczba uczestników: 6 dzieci + 9 
osób z ich rodzin. Trenerzy pracują jako wolontariusze.

j) 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.
Liczba uczestników: 3 grupy: 18 osób.
Trenerzy – 5 osób – pracują jako wolontariusze:
Ilość godzin pracy wolontariackiej: 300 godz. - 60 godz. na każdego trenera, 
(pozostała praca wolontariacka odbyła się w ramach projektu „Zostać Odyseuszem”)

Działalność ODPŁATNA:
a) Terapia psychologiczna 
b) Terapia pedagogiczna 
c) Terapia logopedyczna 
d) Wspieranie w nauce – zajęcia indywidualne
e) Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci 
f) Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży
g) Organizacja i animacja Dnia rodziny i Dnia dziecka
h) Warsztaty z doradztwa zawodowego
i) Urodziny dla dzieci
j) Akademia Nauki i Rozrywki dla dzieci:

a. Warsztaty twórczego rozwoju dla maluszków
b. Warsztaty artystyczne dla dzieci 
c. Warsztaty Mała księżniczka 
d. Warsztaty – Mały Majsterkowicz 
e. Warsztaty ruchowo – taneczne 
f. Warsztaty Litekowy pociąg
g. Warsztaty szycia i kroju

4.  Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:

W minionym roku nie prowadzono działalności gospodarczej.

5. Przychody i koszty działalności

1. Struktura przychodów

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2012 roku   1.407,38 zł

Przychody z odpłatnej działalności statutowej 59.911,50 zł

Składki członkowskie     4.889,00 zł

Darowizny   7.129,00 zł

w tym:

k) od osób fizycznych     6.129,00 zł

l) od osób prawnych     1.000,00 zł

Dotacje   38.500,00 zł

Pozostałe przychody statutowe       237,00 zł



Przychody finansowe               6,86 zł

RAZEM PRZYCHODY 112.080,74 zł

2. Struktura kosztów

Koszty działalności statutowej odpłatnej 52.372,12 zł

Koszty statutowe sfinansowane dotacjami  38.500,00 zł

Pozostałe bezpośrednie koszty statutowe   5.766,44 zł

Koszty zarządu i administracji (pośrednie statutowe) 15.070,18 zł

w tym:

1. zakup materiałów i wyposażenie 4.694,34 zł

2. wynajem pomieszczeń 6.408,70 zł

3. wynagrodzenia 1.095,00 zł

4. pozostałe koszty 2.872,14 zł

Pozostałe koszty           61,00 zł

RAZEM KOSZTY STATUTOWE 111.769,74 zł

NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI       311,00 zł

6. Dodatkowe informacje finansowe

a) wielkość zatrudnienia: 
• umowa o pracę: brak
• umowa zlecenie: 12
• umowa o dzieło: 65
• umowa wolontariacka: 29

b) łączna wysokość wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę: 0.

 Nie wypłacano nagród, premii i innych świadczeń.

c) Zarząd i członkowie innych organów stowarzyszenia nie pobierali wynagrodzenia z 

tytułu pełnionych funkcji,

d) nie udzielono żadnych pożyczek,

e) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 r.: 441,19 zł.

BS Rzepin  rachunek nr 31 8371 0009 0006 7944 2000 0010  - 791,38 zł.

k) kwota w kasie na dzień 31.12.2012 r. – 13,30  zł.

l) wpłaty z 1% (jako członek Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych) 5435,00 

           zł. (wpłata na konto stowarzyszenia w  2014 roku)

m) brak obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego,

n)  brak nabytych nieruchomości,



o) Stowarzyszenie posiada: podstawowe wyposażenie biura.  

7. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i 
samorządowe

W 2013 roku realizowaliśmy pięć projektów dofinansowanych przez podmioty państwowe i 
samorządowe.

8. Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
oraz w sprawie deklaracji podatkowych

Na Stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.

Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 
1992r. dochody Stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne 
od podatku.
Stowarzyszenie na podstawie art. 25 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy  jest  zwolnione ze 
składania deklaracji CIT- 2. 
Stowarzyszenie składa deklaracje: brak
Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

9. Informacje dotyczące kontroli zewnętrznej

W okresie sprawozdawczym, czyli w roku 2013 nie było żadnej kontroli zewnętrznej.

10. Informacje o pracy Zarządu

Zarząd stowarzyszenia odbył 9 Zebrań Zarządu i uchwalił 22 Uchwały Zarządu.
W październiku przyjęto rezygnację z funkcji sekretarza Marleny Gawędzkiej. Dnia 
30.10.2014 r. dokooptowano nowego sekretarza: Renatę Zając.

Uchwała 
Zarządu nr

Tytuł UCHWAŁY Zebranie 
Zarządu nr

Data uchwalenia

1/2013 o przyjęciu Planu pracy stowarzyszenia 
na rok 2013

I/2013 02.01.2013 r.

2/2013 o przyjęciu Planu budżetowego 
stowarzyszenia na rok 2013

I/2013 02.01.2013 r.

3/2013 o przyjęciu Sprawozdania finansowego za 
rok 2012

II/2013 21.02.2013 r.

4/2013 o przyjęciu Sprawozdania 
merytorycznego za rok 2012

II/2013 21.02.2013 r.

5/2013 o stawce przeznaczanej na koszty 
administracyjne w ramach działalności 
odpłatnej

III/2013 08.04.2013 r.

6/2013 o zawarciu Porozumienia w sprawie 
pożyczki

III/2013 08.04.2013 r.



7/2013 o przyjęciu nowego członka zwyczajnego IV/2013 05.05.2013 r.

8/2013 o przyjęciu rezygnacji z członkostwa 
zwyczajnego

IV/2013 05.05.2013 r.

9/2013 o obowiązującej dokumentacji V/2013 15.06.2013 r.

10/2013 o obowiązku pracy wolontariackiej 
członków na rzecz stowarzyszenia

V/2013 15.06.2013 r.

11/2013 o obowiązujących kartach ewidencji 
czasu pracy

V/2013 15.06.2013 r.

12/2013 o przyjęciu wniosku o zawieszenie 
aktywnego członkostwa

VI/2013 01.09.2013 r.

13/2013 o zakresie obowiązków osoby 
prowadzącej sprawy biurowe 
stowarzyszenia

VI/2013 01.09.2013 r.

14/2013 o przyjęciu rezygnacji z funkcji sekretarza 
Zarządu

VII/2013 07.10.2013 r.

15/2013 o kooptacji sekretarza Zarządu VIII/2013 30.10.2013 r.

16/2013 o ubieganiu się o status Organizacji 
Pożytku Publicznego

VIII/2013 30.10.2013 r.

17/2013 o uchwaleniu nowych zakresów 
obowiązków członków Zarządu

IX/2013 13.11.2013 r.

18/2013 o uchwaleniu nowego Regulaminu 
Zarządu

IX/2013 13.11.2013 r.

19/2013 o uchwaleniu Instrukcji kancelaryjnej IX/2013 13.11.2013 r.

20/2013 o uchwaleniu Instrukcji Kasowej IX/2013 13.11.2013 r.

21/2013 o przyjęciu nowego członka zwyczajnego IX/2013 13.11.2013 r.

22/2013 o uchwaleniu przywilejów członkowskich IX/2013 13.11.2013 r.

Sporządziła: Joanna Sierżant – Rekret

Data sporządzenia: 21.03.2014 r.

Podpisy Członków Zarządu:
Prezes : Joanna Sierżant-Rekret
Wiceprezes: Agnieszka Zwierzchaczewska
Skarbnik: Monika Dutkiewicz
Sekretarz: Renata Zając


