
STOWARZYSZENIE

po PROstu

        
               Pracownia Rozwoju Osobistego

Sprawozdanie merytoryczne  

za  rok  2016



1. Informacje podstawowe:

Nazwa organizacji:  Stowarzyszenie  po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego
Adres siedziby: ul. Kilińskiego 9L, 69-100 Słubice
Telefon: 530 002 016
Data rejestracji:     22.07.2010 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Nr KRS    0000361431

Regon   080455310

NIP     5981620011  

Zarząd Stowarzyszenia:
Joanna Sierżant - Rekret -  Prezes  Zarządu  
Stanisław Piórkowski -  Wiceprezes  Zarządu 
Monika Dutkiewicz – Skarbnik

 Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Napierała – Przewodnicząca
Anna Gajda - Cikota – Wiceprzewodnicząca
Anna Konberg- 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:

1. Bezpłatny Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny:

Terapie   specjalistyczne  :  
Terapia logopedyczna -  48
Terapia SI - 60
Terapia pedagogiczna - 30
Wspieranie w nauce - 6
Terapia ręki - 12
Terapia psychologiczna - 118
Trening uwagi słuchowej Tomatisa – 25
Terapia Biofeedback - 40
Łącznie: 340 sesje terapeutyczne – 27 osób
Konsultacje   specjalistyczne  :  
- pedagogiczne- 6
- w zakresie SI - 6
- psychologiczne - 5
  Łącznie: 17 konsultacji – 14 osób

Terapie + konsultacje: 
Ilość osób: 41
Ilość godzin: 357                                               
Terapeuci: 16 osób - pracowali jako wolontariusze.          
 Wykorzystywane w terapiach materiały to materiały posiadane przez stowarzyszenie – brak 
dodatkowych kosztów.                                                 

  
2. Kreatywki, czyli kreatywne warsztaty z po PROstu. 

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku przeprowadziliśmy 11 warsztatów dla dzieci i          



 młodzieży gminy Słubice w wieku 5 – 18 lat.  Warsztaty odbywały się w każdą trzecią sobotę  
 miesiąca.
Cele i  ich realizacja :
-Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka
-Wyrobienie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie
 w środowisku szkolnym jak i poza
- Wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych
- Rozwijanie zainteresowań i kształtowanie właściwych postaw społecznych
- Integracja grupowa uczestników
 Tematyka warsztatów:  artystyczne.                               
 Liczba uczestników: 82                                                                                         
 Trenerzy- 7 osób - pracowali jako wolontariusze.                                                            
 Ilość godzin pracy wolontariackiej: 33 godz. 
 Wolontariusze przygotowywali autorskie programy zajęć oraz materiały. Ich zadaniem było 
 także przygotowanie do warsztatów sali oraz posprzątanie po warsztatach.
 Zakup materiałów sfinansowano ze środków pozyskanych w ramach 1%: łącznie 960,00 zł.

3. 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.
Trenerzy:
członkowie stowarzyszenia: 3 osoby
Wolontariusze: 3 osoby
Trenerzy pracowali w ramach wolontariatu i przepracowali łącznie 611 godzin

W części zimowo-wiosennej uczestniczyło 19 Odyseuszy, pracujących w 3
drużynach:
juniorzy - 7 osób
I grupa wiekowa - 6 osób
II grupa wiekowa - 6 osób
w części jesiennej uczestniczyło 28 Odyseuszy, pracujących w 4 drużynach:
I grupa wiekowa - 7 osób
I grupa wiekowa - 7 osób
II grupa wiekowa - 7 osób
III grupa wiekowa - 7 osób
łącznie 47 uczestników.

Trzy drużyny uczestniczyły w eliminacjach regionalnych w poznaniu, które
odbyły się w dniu 28.02.2016r. Drużyna juniorów, zgodnie z zasadami OU,
zakończyła swój udział na tym etapie. Do finału zakwalifikowały się dwie
drużyny, które wygrały eliminacje w swoich kategoriach. W finałach, przy
bardzo dużej konkurencji drużyny zajęły 8 i 12 miejsce (w  grupach wiekowych
i problemie, w której startowały nasze drużyny, uczestniczyło po 35 drużyn.
W edycji jesiennej drużyny wybrały zadania długoterminowe i
przystąpiły do jej realizacji.

Program finansowany był przez stowarzyszenie w następującym zakresie:
139 zł. - na ubezpieczenie - eliminacje
1600 zł. - na opłatę przejazdu na eliminacje;
600 zł. - na opłatę za udział drużyn w finałach;



275 zł. - ubezpieczenie - finał;
224 zł. - wyjście drużyn do muzeum w Gdyni;
50 zł. - na pokrycie kosztów szkolenia trenera;
615 zł. - na rejestrację udziału w ou.
Pieniądze pochodziły z 1% podatku przekazanego przez darczyńców na rzecz
programu odyseja umysłu. Łącznie wydatkowano 3503,00 zł.
Podstawowym problemem Odysei umysłu jest problem lokalowy, związany przede
wszystkim z brakiem pomieszczeń magazynowych. Dekoracje, rekwizyty, pojazdy
wykonywane przez odyseuszy zajmują dużo miejsca. Problem stanowi ich
przechowywanie. Zasadniczym i niezmiennym problemem jest również sprawa
finansów. Koszty udziału w programie rosną znacząco na kolejnych etapach
udziału w ou.

4. Warsztaty „Akademia Emocji” w Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkole

Muzycznej

Warsztaty psychologiczne
Ilość uczestników: 5 osób
Trener – 1 osoba – wolontariusz
Ilość godzin: 4

5. Warsztaty wakacyjne w po PROstu

Warsztaty artystyczne. Bezpłatne użyczenie sali.
Liczba uczestników: 23 osoby.

6.   Warsztaty  kreatywnego  tworzenia  prezentów  dla  całych  rodzin  –  warsztaty  w  ramach 

Kalendarza adwentowego

Termin: grudzień – 1 spotkanie x 2 godziny
Ilość uczestników: do 40 osób
Trenerzy- 4 osoby - pracowali jako wolontariusze.                                                            
 Ilość godzin pracy wolontariackiej: 16 godz. 

7. Program „Na tropie siebie”

Warsztaty psychologiczne w klasie I w Szkole Podstawowej w Kunowicach. 
Tematyka:  poznanie siebie (samoświadomość), integracja grupy,  nazywanie i rozpoznawanie  uczuć, 
komunikacja.
Trener: 1 osoba -  wolontariat
7 warsztatów . 
Ilość uczestników: 11 osób
Ilość godzin pracy wolontariackiej: 7

8. Program „Na naszym podwórku”

 Warsztaty Mikołajkowe – grudzień – 1 spotkanie x 2 godziny
  Liczba uczestników:  9                                                                                        
  Trenerzy- 3 osoby - pracowali jako wolontariusze.                                                            
  Ilość godzin pracy wolontariackiej: 6 godz. 

9. Udział  przedstawiciela stowarzyszenia w  Interdyscyplinarnym  zespole ds.  przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.

10. Udział przedstawicieli stowarzyszenia w zespole ds. rewitalizacji.

         



Działalność ODPŁATNA:

1. Terapie specjalistyczne:

Terapia psychologiczna: 248
Wspieranie w nauce: 164
Terapia logopedyczna: 136
Terapia Integracji Sensorycznej: 113
Terapia pedagogiczna: 58
Terapia ręki: 118
EEG Biofeedback:53

 Ilość godzin: 890 sesji terapeutycznych    
 Ilość osób uczestniczących w terapiach: 89 (niektóre osoby uczestniczyły w różnych rodzajach 
terapii)                                                                     
Terapeuci- 16 osób 
         
2. Urodziny dla dzieci:

Zajęcia dla dzieci organizowane indywidualnie. Grupy 10-11 osobowe z możliwością zwiększenia 
grupy na prośbę zainteresowanych.
Tematyka zajęć: zajęcia tematyczne dostosowane do indywidualnych zainteresowań dziecka, każde 
prowadzone indywidualnie na podstawie odrębnych umów. Najczęściej realizowane tematy to : 
primabalerina, star wars, ninjago, angry birds, papugi oraz ogólnotematyczne.
Ilość uczestników: 26 urodziny – 306 osób
Animatorzy: 2 osoby

3. Akademia Nauki i Rozrywki dla dzieci:

W I i II półroczu przeprowadzono 11 różnego rodzaju warsztatów.
Ilość trenerów: 9 osób. 
Przeprowadzono łącznie: 203 godziny zajęć
Ilość uczestników: 93 dzieci.
Rodzaje warsztatów: 
Mały majsterkowicz
Uszka, brzuszki  i paluszki
Rozwijanki
Akademia artystyczna
Warsztaty krawieckie
Warsztaty umiejętności społecznych
Warsztaty „Z aniołem do gwiazdki” - artystyczne i krawieckie

4. Program „Akademia Emocji” 
Program  „akademia  emocji  –  warsztaty  psychologiczne  dla  dzieci,  rodziców  i  nauczycieli”  jest 
kompleksowym programem kształtowania inteligencji emocjonalnej dzieci.
Termin realizacji projektu:  kwiecień – listopad 2016 roku.
Cel:  kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci gminnych szkół podstawowych, rodziców  i 
nauczycieli.
Działania projektowe:
1. Warsztaty Akademia emocji dla dzieci
2.  Wykłady: Akademia emocji dla rodziców
3. Warsztaty dla nauczycieli Akademia emocji – szkolenie rady pedagogicznej
Ilość godzin: 15
Ilość uczestników: 34 osoby



W roku 2016 zrealizowaliśmy 8 projektów:

1. Projekt „Wszystko zaczyna się w głowie” - wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z 

gminy Słubice

Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 08.02.2016 – 29.04.2016
Cel projektu: wsparcie psychologiczne rodzin z gminy Słubice, w szczególności dzieci i młodzieży.
Uczestnicy: łącznie 45 osób: 22 dzieci oraz 23 rodziców.
Działania projektowe:
Konsultacje / Terapia psychologiczna:
Tematyka: wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, wzrost poczucia własnej wartości oraz 
kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zaburzenia emocjonalne,komunikacji, 
radzenie sobie z niepowodzeniami, stres i in. 
Zakres oferowanej pomocy psychologicznej: niepowodzenia i trudności szkolne, trudności 
wychowawcze, trudności emocjonalne, zaburzenia nerwicowe, funkcjonowanie w warunkach stresu, 
funkcjonowanie z przewlekłą chorobą oraz problemy psychosomatyczne, kryzys związany ze stratą 
(rozwód, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia, samopoznanie i rozwój osobisty.
Realizacja: 120 godz.
Budżet: całkowity: 8430,00 , dofinansowanie: 6500,00 , wkład własny: 1930,00,
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret

2. Projekt: „Niesiemy pomoc”

Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.04.2016 – 31.12.2016
Cel projektu/działania:Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez realizowanie zadań w ramach 
programu przeciwdziałania przemocy w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, prawnicze, warsztaty 
dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy: 48 osób
Działania projektowe:
1. Poradnictwo psychologiczne.
2. Poradnictwa prawne.
3. Teatrzyk profilaktyczny.
4. Warsztaty Trening Zastępowania Agresji.
Budżet: całkowity: 15 750,00 zł, dofinansowanie:15000 zł , wkład własny osobowy: 750,00 zł.,
Koordynator: Monika Dutkiewicz

3. Projekt „Odysejowa” alternatywa – uczy, rozwija i bawi.

Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji:01.04. 2016 do 31.12. 2016.
Cel projektu:zniwelowanie zagrożenia stosowania środków psychoaktywnych wśród dzieci i 
młodzieży, z różnych środowisk, poprzez kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego 
czasu, dzięki uczestniczeniu w cyklu warsztatów wspierających wszechstronny rozwój. 
Uczestnicy: Łącznie do projektu zgłosiło się 58 uczestników. Przeprowadzono 120 godzin warsztatów. 
Ponadto, spośród uczestników projektu, szesnaścioro dzieci zgłosiło chęć udziału w Odysei Umysłu. 
Stowarzyszenie zarejestrowało członkostwo w Odysei Umysłu i prowadzi zajęcia z tymi dziećmi. 
Działania projektowe: 



1. Warsztaty twórczego myślenia z elementami komunikacji.
W  czasie  warsztatów  szczególną  uwagę  zwrócono  na  kształtowanie  kreatywności.  Prowadzono 
ćwiczenia  słowne,  manualne  i  słowno-manualne,  oparte  na  odbiorze  zmysłowym.  Rozwijano 
spostrzegawczość,  promowano  wykorzystywanie  metafor.  Rozwijano  myślenie  dedukcyjne  i 
indukcyjne  oraz  trenowano  szybkie  reagowanie  na  pytania.  W zajęciach  manualnych  szczególną 
uwagę  poświęcono  niekonwencjonalnemu  wykorzystaniu  materiałów.  W  czasie  ćwiczeń 
demonstrowano (wskazywano), że zadania mogą mieć wiele rozwiązań i każde z nich może prowadzić 
do celu. Ponadto, w czasie warsztatów organizowano ćwiczenia z zakresu komunikowania się. Zajęcia 
ukierunkowane  były  na  precyzyjne  formułowanie  logicznych  komunikatów,  w  ten  łaściwy dobór 
sposobu komunikacji  i   eliminowanie błędów w komunikacji  poprzez  komunikaty zwrotne.  Wiele 
uwagi poświęcono  przekazywaniu informacji w nietypowy sposób. Rozwijano w sposób umiejętności 
prospołeczne, ułatwiające prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym.  W warsztatach wzięło 
udział 31 dzieci.
2. Warsztaty konstruktorsko-techniczne.
Uczestnicy zajęć zapoznawali się warunkami bezpieczeństwa i uczyli posługiwać narzędziami. Poznali 
różne sposoby przenoszenia napędu i  wykonali  tablicę  edukacyjno-informacyjną,  obrazującą  sposób 
działania  przekładni  pasowych.  Zaprojektowali  i  zbudowali  pojazdy z  napędem.  Badali  możliwość 
wykorzystania siły wiatru do napędu różnego rodzaju urządzeń.  Prace uczestników zaprezentowane 
zostały na wystawie.  W warsztatach wzięło udział 26 dzieci.
3. Warsztaty krawieckie.
Uczestnicy  zajęć  rozwijali  swoje  zdolności  i  sprawność  manualną  w  zakresie  umiejętności 
krawieckich:  szycie igłą i nitką, nauka szycia na maszynie, dobór materiałów w zakresie kolorystyki. 
Prace uczestników zaprezentowane zostały na wystawie.  W warsztatach wzięło udział 21 dzieci.
4. Warsztaty artystyczne.
Uczestnicy  zajęć  rozwijali  swoje  zdolności  artystyczne  i  sprawność  manualną.  Odkrywali  świat 
poprzez sztukę  i  twórczą  zabawę  oraz poznawali  różne techniki  plastyczne. W warsztatach wzięło 
udział 21 dzieci.
5. Happening – wystawa.
Podczas  realizacji  projektu,  w  trakcie  warsztatów  artystycznych,  krawieckich  i  konstruktorsko-
technicznych, wykonano prace, które można było zaprezentować w czasie wystawy. 
W dniu 10.12.2016r. prace uczestników projektu wystawione zostały w siedzibie stowarzyszenia. 
Zorganizowano happening z poczęstunkiem. 
Budżet: całkowity:12800,00 zł. , dofinansowanie: 9000,00 zł, wkład własny osobowy: 3800zł
Koordynator: Stanisław Piórkowski

4. Projekt „Akademia Komunikacji – warsztaty psychologiczne dla dzieci szkół podstawowych 

gminy Słubice, rodziców i nauczycieli”

Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.04.2016 r. – 30.11.2016r.
Cel projektu: Celem projektu było kształtowanie umiejętności społecznych w zakresie komunikacji  i 
umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz wspomaganie rozwoju osobistego i rozwoju sfery 
emocjonalnej dzieci i dorosłych – mieszkańców gminy Słubice.
Uczestnicy: 102 uczniów gminnych szkół podstawowych gminy Słubice oraz  83 rodziców.
Działania projektowe: 
1. Warsztaty Akademia Komunikacji dla dzieci



Tematyka: Zasadniczym celem warsztatów było poszerzenie wiedzy i przećwiczenie skutecznych 
metod komunikowania się z otoczeniem. W trakcie warsztatów dzieci uczyły się :
- technik aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy,
- elementów asertywności,
- znaczenia niewerbalnych aspektów komunikacji,
- konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
- poznawania wewnętrznych uwarunkowań wpływających na efektywność porozumiewania się z 
drugim człowiekiem
- elementów mediacji i negocjacji
- poznawania własnych mocnych i słabych stron w zakresie komunikacji.
Warsztaty prowadzone były według programu autorskiego.
2. Wykłady Akademia Komunikacji dla rodziców
Tematyka:  Warsztaty z  zakresu komunikacji interpersonalnej oraz budowania relacji ze swoimi 
dziećmi. 
Budżet: całkowity: 5000,00 , dofinansowanie: 2500,00, wkład własny osobowy: 2500,00,
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret

5. Projekt „Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna”

Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.05.2016 r. – 31.12.2016 r.
Cel projektu: spieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez wsparcie 
specjalistyczne: terapeutyczne i psychoedukacyjne dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy 
Słubice. 
Uczestnicy : 20 osób w konsultacjach i /lub terapii psychologicznej i pedagogicznej, do 400 osób w 
wykładach i warsztatach dla rodziców,
Działania projektowe:
1. Konsultacje / Terapia psychologiczna:
Tematyka: wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, wzrost poczucia własnej wartości oraz 
kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zaburzenia emocjonalne,komunikacji, 
radzenie sobie z niepowodzeniami, stres i in.
Liczba uczestników: 15 osób
2. Konsultacje / Terapia pedagogiczna:
Tematyka: Stymulacja ogólnego rozwoju dziecka, rozwijanie funkcji motorycznych, 
spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo-językowych, sprawności 
manualnej, doskonalenie umiejętności czytania i poprawności pisania oraz usprawniania kompetencji 
matematycznych.
Liczba uczestników: 5 osób
3. Szkoła dla rodziców
Wykłady specjalistyczne.
Cykl wykładów specjalistycznych dla rodziców zostanie przeprowadzony we wszystkich gminnych 
instytucjach oświatowych: żłobku, przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (12 
instytucji) – łącznie 2 godziny wykładowe na instytucję (w zależności od zapotrzebowania)
Realizacja: 24 godziny
Liczba uczestników: do 400 osób



4. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
Tematyka: Kształtowanie umiejętności wychowawczych.
Zagadnienia: Zasady i granice, Przywileje i nagrody, Konsekwencja i konsekwencje, Złość i agresja.
Realizacja:  20  godz.(10 spotkań x 2 godziny)
Liczba uczestników: 14 osób
Budżet: całkowity: 21 000,00 zł. , dofinansowanie: 15 000,00 zł., wkład własny osobowy: 6000,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret

6. Projekt „Mogę coraz więcej II”  - program działań profilaktycznych dla dzieci z gminy Słubice
Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.04. 2016 - 31.12. 2016 r.
Cel projektu: wspieranie działań wynikających z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 
Gminy, promocja zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej, a także  aktywizowanie dzieci 
niepełnosprawnych poprzez udział w terapiach specjalistycznych, co przyczyni się do zwiększenia ich 
samodzielności i aktywności życiowej 
Uczestnicy: 7 dzieci (uczestnicy brali udział w różnych rodzajach terapii)

Działania projektowe: Terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, terapia 
ręki, terapia Biofeedback, terapia integracji sensorycznej.
Terapie specjalistyczne: 
Budżet: całkowity: 14070,00 zł. , dofinansowanie: 8000,00 zł., wkład własny: 6070,00 zł. (osobowy: 
5570,00, finansowy: 500,00 zł.)
Koordynator: Anna Gajda - Cikota

7. Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II”

Źródło finansowania:Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Termin realizacji: 01.03.2016 -31.12.2016
Cel projektu: zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu słubickiego 
poprzez poprawę funkcjonowania poznawczego, psychicznego oraz społecznego co przyczyni się do 
ich integracji ze środowiskiem lokalnym.
Uczestnicy: 38 – dzieci i młodzież niepełnosprawna z powiatu słubickiego z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności.
Działania projektowe: Rehabilitacja odbywała się w formie terapii: pedagogicznej, psychologicznej, 
logopedycznej, terapii ręki, terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedbeck, Treningu uwagi 
słuchowej Tomatisa oraz hipoterapii i muzykoterapii.
Łącznie zrealizowano: 6576 sesji terapeutycznych 

Budżet: całkowity: 462 171,00 zł, dofinansowanie: 415 395,00 zł., wkład własny (osobowy i 
finansowy): 46 776,00 zł,
Koordynator: Joanna Sierżant – Rekret

8. Inicjatywa lokalna „Każdy inny – wszyscy równi”

Zadanie publiczne polegało na realizacji obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu oraz 
Międzynarodowego Dnia Osób niepełnosprawnych. Głównym celem zadania była edukacja społeczna, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a także 
poszerzenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Inicjatorom i osobom 
koordynującym zależało przede wszystkim na likwidacji mentalnych barier społecznych. Staraliśmy 
się na warsztatach oswaja c dzieci z niepełnosprawnością , oraz uczyć w jaki sposób pracować z 
osobami niepełnosprawnymi. 
Źródło finansowania: Gmina Słubice



Termin realizacji:01.12.2016 r. do 03.12.2016
Uczestnicy: 30 osób
Działania projektowe:
1. Konkurs plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność – KAŻDY INNY WSZYSCY RÓWNI”
Konkurs kierowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy 
Słubice.  Prace zostaną wystawione podczas trzeciego dnia Inicjatywy, wtedy też nastąpi ogłoszenie 
wyników konkursu i przekazanie nagród.
2. 1.12.2016- Warsztaty  integracyjne dla dzieci i młodzieży.
Warsztaty edukacyjno – artystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – w warsztatach 
wezmą udział dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz dzieci bez niepełnosprawności.
3. 2.12.2016- Konferencja „Zrozumieć niepełnosprawność”.
Wykłady, warsztaty i konsultacje specjalistów w dziedzinie pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Tematyka: praktyczne metody życia i pracy z osobami niepełnosprawnymi (komunikacja 
alternatywna, metody wspierania terapeutycznego w życiu codziennym itp.).
4. 3.12.2016- Spotkanie integracyjne oraz Marsz integracyjny.
Spotkanie integracyjne dla mieszkańców gminy – gry i zabawy dla dzieci, wystawa prac 
konkursowych, poczęstunek. Potem wszyscy chętni przemaszerują ulicami miasta. Punktem 
kulminacyjnym tego dnia będzie wspólne wypuszczenie balonów na deptaku przy bibliotece oraz 
podsumowanie działania. 
Budżet: całkowity: 19090,00 zł., dofinansowanie: 9840,00 zł , wkład własny osobowy: 9250,00 zł,
Koordynator: Aneta Łakomiak

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 2015 roku 17.984,07 zł

Przychody z odpłatnej działalności statutowej 75.822,91 zł

Składki członkowskie   6.100,00 zł

Darowizny 32.323,55 zł

w tym:

 od osób fizycznych 31.915,16 zł

 zbiórki publiczne 408,39 zł

Dotacje  447545,00 zł

Przychody statutowe z tyt. 1% 4.680,60 zł

Pozostałe przychody statutowe 34.200,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne 0,11 zł

RAZEM PRZYCHODY 618656,24 zł



2. Struktura kosztów

Koszty działalności statutowej odpłatnej (bezpośrednie) 64.535,50 zł

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 496.820,03 zł

w  tym sfinansowane dotacjami 451.425,01 zł

w tym sfinansowane z 1%  4.463,00 zł

Koszty zarządu i administracji (koszty statutowe) 39.335,67 zł

w tym:

• materiały biurowe 28,91 zł

• wynagrodzenia 15.736,00 zł

• media 8.403,24 zł

• wynajem 8.167,57 zł

• opłaty bankowe 547,00 zł

• inne koszty (np. domena, poczta) 3.619,59 zł 

• amortyzacja 2.833,36 zł

Pozostałe koszty   111,46 zł

RAZEM KOSZTY STATUTOWE 60.2534,97 zł

NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI 16121,27 zł

6. Dodatkowe informacje finansowe

a) wielkość zatrudnienia: 
• umowa o pracę: brak
• umowa zlecenie: 74
• umowa o dzieło: 23
• umowa wolontariacka: 28

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, zaciągnięto pożyczkę w wysokości 5000,00  zł. na wkład 

własny do projektu „Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z powiatu 

słubickiego II”,

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

     f) brak nabytych nieruchomości,

     g) Stowarzyszenie posiada: podstawowe wyposażenie biura oraz materiały dydaktyczne do      

          prowadzenia terapii i warsztatów  



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

W  2016  roku  realizowaliśmy  osiem  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 2016  nie przeprowadzono żadnych kontroli.

10. Informacje o pracy Zarządu

Zarząd stowarzyszenia odbył 10 Zebrań Zarządu i uchwalił 22 Uchwały Zarządu.

Uchwała 
Zarządu nr

Tytuł UCHWAŁY Zebranie Zarządu 
nr

Data uchwalenia

1/2016 o przyjęciu Planu pracy stowarzyszenia na rok 
2016

I/2016 05.01.2016

2/2016 o przyjęciu Planu budżetowego stowarzyszenia 
na rok 2016

I/2016 05.01.2016

3/2016 o uchwaleniu budżetów  i stawek 
obowiązujących w stowarzyszeniu w roku 2016 

I/2016 05.01.2016

4/2016 o przyjęciu Sprawozdania merytorycznego za 
rok 2015

II/2016 31.03.2016

5/2016 o przyjęciu Sprawozdania finansowego za rok 
2015

II/2016 31.03.2016

6/2016 o przeznaczeniu środków z darowizny II/2016 31.03.2016

7/2016 o przeznaczeniu środków na wkład własny do 
projektu

III/2016 06.05.2016

8/2016 o przeznaczeniu środków na zakup aparatu do 
Treningu uwagi słuchowej Tomatisa

III/2016 06.05.2016

9/2016 o przeznaczeniu środków pozyskanych z 1% na 
zakup aparatu do Treningu uwagi słuchowej 

IV/2016 23.06.2016



Tomatisa

10/2016 o przyjęciu nowego członka zwyczajnego V/2016 04.07.2016

11/2016 o przyjęciu rezygnacji z członkostwa V/2016 04.07.2016

12/2016 o użyczeniu sal na warsztaty V/2016 04.07.2016

13/2016 o przeznaczeniu środków otrzymanych w 
ramach 1%

VI/2016 29.08.2016

14/2016 o przyjęciu nowego członka zwyczajnego VII/2016 05.09.2016

15/2016 o przyjęciu rezygnacji z członkostwa VII/2016 05.09.2016

16/2016 o przeznaczeniu siedzib stowarzyszenia na 
działalność nieodpłatną i odpłatną

VIII/2016 03.10.2016

17/2016 o usunięciu z listy członków stowarzyszenia IX/2016 25.10.2016

18/2016 o przeznaczeniu środków ze zbiórki publicznej IX/2016 25.10.2016

19/2016 o obowiązku pracy wolontariackiej członków 
na rzecz stowarzyszenia

X/2016 8.11.2016

20/2016 o zawarciu Porozumienia  w sprawie pożyczki X/2016 8.11.2016

21/2016 o przyjęciu nowego członka zwyczajnego X/2016 8.11.2016

22/2016 o przeznaczeniu siedziby stowarzyszenia na 
działalność nieodpłatną 

X/2016 8.11.2016

Sporządziła: Joanna Sierżant – Rekret

Data sporządzenia: 14.03.2017 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes : Joanna Sierżant-Rekret

Wiceprezes: Stanisław Piórkowski

Skarbnik: Monika Dutkiewicz


