
Sprawozdanie merytoryczne  
za  rok  2020



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  
Stanisław Piórkowski -  Wiceprezes 
Monika Dutkiewicz – Skarbnik

 Komisja Rewizyjna: 
Agnieszka Niewińska - Lew - Przewodnicząca
Anna Gajda - Cikota – Wiceprzewodnicząca
Agnieszka Opalińska – Ciurko - 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 stowarzyszenia po PROstu

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 – 15, Terapia psychologiczna – 42, T. pedagogiczna - 20,
Łącznie: 77 terapii –  10 osób
Konsultacje specjalistyczne:
- psychologiczne - 10, - t. integracji sensorycznej – 5,- pedagogiczna -1, t. SI – 5,
  Łącznie: 17  konsultacji –  10 osób

Terapie + konsultacje: 
Ilość osób: 20
Ilość godzin: 94                         
Terapeuci: 7 osób - pracowali jako wolontariusze.          
Wykorzystywane w terapiach materiały to materiały posiadane przez stowarzyszenie – brak  dodatkowych 
kosztów.                                                 
Koordynator: Joanna Sierżant – Rekret
  
2. Kreatywki, czyli kreatywne warsztaty z po PROstu. 
Przeprowadzono 4 warsztaty.  Warsztaty odbywały się w 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: 15 osób                                                                                 
 Trenerzy: 4 osoby - pracowali jako wolontariusze.                                                            



 Ilość godzin pracy wolontariackiej: 15 godz. 
 Wolontariusze przygotowywali autorskie programy zajęć oraz materiały. Ich zadaniem było 
 także przygotowanie do warsztatów sali oraz posprzątanie po warsztatach.
 Budżet: 303, 90 zł. zakup materiałów sfinansowano ze środków pozyskanych w ramach 1%
 Koordynator: Anna Gajda - Cikota

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.
Cele i ich realizacja: 
- Celem Odysei Umysłu jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Dzieci i 
młodzież uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia, angażują się w proces twórczego rozwiązywania 
problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów. 
- Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele - myśleć samodzielnie i nieszablonowo, tworzyć  
rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Łamią schematy i przyzwyczajenia - w duchu kooperacji – z 
otwartością na pomysły i opinie innych. 
- Stają przed wyzwaniami, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i 
umysłów. Odyseja Umysłu powinna kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów; 
pomysłodawców, nie podwykonawców.
- "Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we 
własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe." Dr Sam Micklus – twórca Odysei 
Umysłu.
Trenerzy: w roku 2020 z drużynami odysejowymi pracowało 5 trenerów, tj.:
- członkowie stowarzyszenia: 2 osoby
- wolontariusze: 3 osoby
Trenerzy pracowali w ramach wolontariatu i przepracowali łącznie 456 godzin.
Uczestnicy: 38 dzieci
W części zimowo-wiosennej uczestniczyło 17 Odyseuszy, pracujących w 3 drużynach:
I grupa wiekowa – 7 osób
II grupa wiekowa – 4 osób
III grupa wiekowa – 6 osób
W części jesiennej uczestniczyło 21 Odyseuszy, pracujących w 3 drużynach:
I grupa wiekowa – 7 osób
II grupa wiekowa – 7 osób
III grupa wiekowa – 7 osób
Członkami drużyn byli uczniowie uczący się na terenie dwóch gmin: Gminy Słubice i Gminy Rzepin.Zajęcia 
prowadzone dwukierunkowo. Pierwszy panel zajęć ukierunkowany był na doskonalenie umiejętności w zakresie 
rozwiązywania zadań spontanicznych. Polegał on, przede wszystkim, na treningu w rozwiązywaniu zadań 
spontanicznych. Drugi panel zajęć polegał na dokonaniu wybory zadania długoterminowego oraz rozwiązaniu 
tego zadania, czyli przygotowaniu prezentacji rozwiązania zadania w formie przedstawienia. 
W części zimowo-wiosennej dwie drużyny awansowały do finału. Ze względu na pandemię koronawirusa, finał 
ogólnopolski został jednak odwołany. W części jesiennej drużyny wybrały zadania i pomimo trwającej nadal 
pandemii, przystąpiły do ich rozwiązania – z zachowaniem obowiązujących ograniczeń sanitarnych.
Budżet: 2180,00 zł. ze środków otrzymanych w ramach 1%.
Koordynator: Stanisław Piórkowski



4. Imprezy integracyjne dla podopiecznych i ich rodzin oraz imprezy edukacyjne dla lokalnej 
społeczności:
OFICJALNE OTWARCIE STOWARZYSZENIA po PROstu

Termin : 13.01.2020  Oficjalna uroczystość. Zaproszono przedstawicieli władz gminnych i powiatowych oraz 

instytucji, z którymi współpracujemy.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA

Termin: 21.03.2020  Ze względu na pandemię i reżim sanitarny impreza się nie odbyła, ale został wystawiony 

post na Facebooku z wiadomościami i zdjęciami dzieci ze stowarzyszenia oraz zdjęciami kolorowych skarpet 

przesłanych przez terapeutki stowarzyszenia.

LAWENDOWY DZIEŃ 

Termin: 26.03.2020 Ze względu na pandemię i reżim sanitarny impreza się nie odbyła, ale został wystawiony 

post z wiadomościami na Facebooku.

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU 
Termin: 2.04.2020 Ze względu na pandemię i reżim sanitarny impreza się nie odbyła, ale został wystawiony post 
z wiadomościami na Facebooku. Akcja ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU.
Koordynator: Anna Pawłowska

5. Udział przedstawiciela stowarzyszenia w Interdyscyplinarnym zespole ds. przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie.

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA:

1. Terapie specjalistyczne:
Terapia psychologiczna: 530 h
Wspieranie w nauce: 437 h
Terapia logopedyczna: 81,5 h
Terapia Integracji Sensorycznej: 54 h
Muzykoterapia: 16 h
Terapia ręki: 56 h
Rehabilitacja/ Fizjoterapia: 9 h
Terapia m. Vojty: 41 h
Dogoterapia: 25 h
Łącznie: 1174 terapii
Ilość osób uczestniczących w terapiach: 160 osób 
Terapeuci – 23 osoby
Koordynator: Agnieszka Choina 
        
2. Urodziny dla dzieci:
Zajęcia dla dzieci organizowane indywidualnie. Grupy 10-12 osobowe z możliwością zwiększenia grupy na 
prośbę zainteresowanych.
Tematyka zajęć: zajęcia tematyczne dostosowane do indywidualnych zainteresowań dziecka, każde prowadzone 
indywidualnie na podstawie odrębnych umów. 
Odbyły się 1 urodziny.
Ilość uczestników urodzin:  11 osób
Animatorzy: 1 osoba
Koordynator: Agnieszka Choina



3. Akademia Nauki i Rozrywki dla dzieci:
W I i II półroczu przeprowadzono różnego rodzaju warsztaty.
Ilość trenerów: 5 osób
Ilość osób (łącznie): 65 osób
Ilość zrealizowanych godzin:  godziny
Warsztaty:
1. MAŁY MAJSTERKOWICZ 
2. NAUKA CZYTANIA
3. SZKOŁA JĘZYKOWA DIAMENT (6 grup – j.angielski, 1 grupa – j.niemiecki)
Koordynator: Agnieszka Choina

PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU 2020

1  .   P  rojekt: Przerwij Milczenie   3  !  
Źródło finansowania: Gmina Słubice 
Termin realizacji: 19.03.2020 – 31.12.2020
Cel projektu: bezpośrednia pomoc osobą dotkniętym przemocą w rodzinie oraz ich bliskim. Zwiększenie 
świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, poprzez poszerzenie wiedzy na 
temat skutków przemocy w rodzinie oraz sposobów przeciwdziałania przemocy.
Uczestnicy : 42 osoby
Działania projektowe:
Konsultacje/Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Realizacja: 120 godz. - realizowanych od maja 2020 r. do grudnia 2020 r. w zależności od zapotrzebowania i 
dopasowania terminów spotkań z zainteresowanymi
Liczba uczestników: 30
Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci.
Cele Treningu Umiejętności Społecznych: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu 
umiejętności wykonawczych (odbywa się to poprzez rozłożenie każdej umiejętności na podstawowe kroki i zdobycia 
umiejętności zastosowania tej wiedzy w przebiegu konkretnego zachowania w praktyce społecznej), zmiana 
doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – np. zmniejszenie doświadczanego napięcia, 
uzyskanie lepszej samooceny. 
Trening przeprowadzony w małych grupach: po 3 osoby.
Warsztaty Trening Zastępowania Agresji dla dzieci.
Trening Zastępowania Agresji to metoda korygowania agresywnych zachowań u dzieci i młodzieży, która została 
opracowana przez prof. Arnolda Goldstein’a i jego współpracowników pod koniec lat 70-tych w USA. W czasie 
treningu trenerzy w sposób aktywny i celowy uczą pożądanych zachowań.
Trening przeprowadzony w małych grupach: po 3 osoby, dwie grupy wiekowe: klasy I-III, IV-VI,
Budżet: całkowity: 15 000,00 zł. - całość finansowana ze środków Gminy Słubice 
Koordynator: Monika Dutkiewicz 

2  .   Projekt:     "   Zostań Odyseuszem – zagospodaruj z pożytkiem swój czas   "  
Źródło finansowania: Gmina Słubice.
Termin realizacji: 19.03.2020 - 31.12.2020 
Cel projektu:
Niwelowanie zagrożeń wśród dzieci i młodzieży z różnych środowisk, poprzez wzrost umiejętności aktywnego 
spędzania wolnego czasu, dzięki uczestniczeniu w cyklu warsztatów wspierających wszechstronny rozwój.
Uczestnicy: 46 uczestników. 
Działania projektowe:
Działania projektowe obejmowały cykl warsztatów: 
Warsztaty twórczego myślenia z elementami komunikacji.
Warsztaty  obejmowały:  kształtowanie  kreatywności,  ćwiczenia  słowne  i  manualne,  kształtowanie 
spostrzegawczości,  odkrywczości,  wykorzystywanie metafor,  rozwój myślenia dedukcyjnego i  indukcyjnego, 



szybkiego  reagowania  na  pytania,  rozwój  umiejętności  komunikowania  się  sposobem  tradycyjnym  oraz 
sposobami niekonwencjonalnymi. 
Przeprowadzono łącznie 34 godziny zajęć. Wzięło w nich udział 21 uczestników.
Warsztaty konstruktorsko-techniczne.
Warsztaty obejmowały: zapoznanie się z budową i zasadą działania wybranych narzędzi, używanych przez 
majsterkowiczów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, poznanie prostych obwodów 
elektrycznych i zasad działania podstawowych elementów tych obwodów. W części praktycznej uczestnicy 
wykonali, na własne potrzeby, grę sprawnościową lub logiczną, działającą z wykorzystaniem układów 
elektrycznych. 
Przeprowadzono łącznie 34 godziny zajęć. Zgłosiło się do udziału w tych warsztatach 21 uczestników.
Warsztaty krawieckie.
Warsztaty prowadzone były z ukierunkowaniem na: rozwijanie zdolności i sprawności manualnych, rozwijanie 
umiejętności krawieckich: szycie igłą i nitką, nauka szycia na maszynie, dobór materiałów w zakresie 
kolorystyki oraz naukę zasad korzystania z wykrojów krawieckich.
Przeprowadzono łącznie 34 godziny zajęć. Zgłosiło się do udziału w tych warsztatach 15 uczestników. 
Warsztaty artystyczne.
Warsztaty przeprowadzone były z ukierunkowaniem na: rozwijanie zdolności i sprawności manualnych, 
poznanie różnych technik plastycznych, artystyczne wykorzystywanie różnych materiałów, odkrywanie świata 
poprzez sztukę i twórczą zabawę.
Przeprowadzono łącznie 34 godziny zajęć. Wzięło w nich udział 27 uczestników
Happening - wystawa
Jako podsumowanie projektu, w dniu 12.12.2020, zorganizowano wystawę prac wykonanych podczas 
warsztatów. Na podsumowanie zaproszono przedstawiciele władz lokalnych, różnych instytucji, rodziny i 
znajomi uczestników. Przygotowano też poczęstunek. W trakcie trwania wystawy, zwiedzający wypełniali 
ankiety dotyczące oceny wystawy. 
Ze względu na obowiązujące ograniczenia zwiedzanie zorganizowano uzgadniając z zainteresowanymi czas 
zwiedzania, w taki sposób, by liczba odwiedzających nie przekraczała 5 osób jednocześnie. Zwiedzający mogli też 
skorzystać z poczęstunku. Równolegle z trwającą wystawą, na stronie internetowej stowarzyszenia umieszczono 
fotorelację, którą mogli obejrzeć zainteresowani. 
Budżet: całkowity: 16020,00 zł., dofinansowanie: 11000,00 zł., wkład własny: 5020,00 zł.
Koordynator: Stanisław Piórkowski

3  . Projekt: „  Profilaktyka PLUS   II  ”  
Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.04.2020 – 30.11.2020 r.
Cel projektu: 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.
Uczestnicy: 170 osób
Działania projektowe:
Warsztaty  psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
Warsztaty z  zakresu wiedzy o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. 
Warsztaty   miały  charakter  edukacyjno  –  profilaktyczny.  Tematyka  i  forma  spotkań  była  dostosowana  do 
możliwości psychofizycznych uczestników oraz oczekiwań placówki. Główną zasadą warsztatów była praca na 
zasobach – dostrzeżenie przez uczestników własnych mocnych stron – wzmacnianie czynników chroniących. 
Realizacja: 5  godzin, Liczba uczestników: 15, Termin: IX-XI  2020
Warsztaty teatralne - Teatrzyk profilaktyczny dla dzieci  
Na  warsztatach  dzieci  samodzielnie  stworzyły  scenariusz  z  zakresu  profilaktyki  pt:  ,,Wróżki”.  Scenariusz 
przedstawienia skłaniał  uczniów do refleksji  nad własną tożsamością,  akceptacją  i  tolerancją.  Oprócz  treści 
moralnych  także  ostrzegał  przed  następstwami  złych  decyzji.  Uczestnicy  samodzielnie  stworzyli  dekoracje, 



scenografie  i stroje.  Ze względu na sytuację epidemiologiczną przedstawienie zostało nagrane i jako zakończenie 
projektu przedstawione zostało udostępnione poprzez media społecznościowe.
Realizacja: 6 godzin, Liczba uczestników:  15 
Warsztaty artystyczne z elementami bajkoterapii
Warsztaty  zawierały  treści  profilaktyczne  -  odpowiednie  wzorce  zachowań  -  niepożądane  w  wieku 
wczesnoszkolnym takich jak odrzucenie rówieśnicze, brak tolerancji dla odmienności czy  kłamstwo.  Dzięki 
warsztatom  skutecznie  i  w  przyjemnej  formie  uczniowie  mogli  rozwijać  wrażliwość  i  system wartości,  a 
zarazem  kształtować  odpowiednie  wzorce  zachowań.  Wykorzystanie   sztuki  w  celach  edukacyjnych  i 
terapeutycznych pomaga dzieciom – zwłaszcza młodszym- uzewnętrznić emocje, myśli i potrzeby oraz stwarza 
okazje aby odpowiednio je ukierunkować. Uczestnicy zostali  zaangażowani w różne działania artystyczno – 
plastyczne zainspirowani  wysłuchaną  wcześniej  bajką.  W  drugiej  części  tych  zajęć,  dzieci  samodzielnie 
wymyśliły bajkę o charakterze edukacyjno-profilaktycznym oraz wykonały obrazki do tej bajki.
Realizacja: 5 godzin, Liczba uczestników:  15
Warsztaty taneczne z elementami choreoterapii
Profilaktyka poprzez taniec i muzykę jest alternatywą wobec wielu szkodliwych czynników takich jak: hałas, 
szybki rytm życia, nadmiar bodźców,  wszechobecna niezdrowa żywność, czy siedzący tryb życia. Rekreacja 
ruchowa  pełni  wiele  funkcji:  wychowawczą,  zdrowotną,  poznawczą,  wypoczynkową  i  rozrywkową. 
Oddziaływanie  tańcem  i  muzyką  wpłynęło  na  dzieci  rozładowaniem  nadmiaru  energii,   odprężeniem 
psychicznym, zniwelowaniem stresów oraz  pokonaniem nieśmiałości.
 Realizacja: 6 godzin, Liczba uczestników:  15
Warsztaty  psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli
Warsztaty  dotyczyły  komunikacji  i  relacji  społecznych  na  linii  rodzic  –  dziecko  –  szkoła  ze  szczególnym 
uwzględnieniem okresu dojrzewania. Tematyka dotyczyła roli rodziców i nauczycieli  w ukazywaniu  wartości 
moralnych,  budowaniu  w  dzieciach  poczucia  własnej  wartości,  motywowaniu  do  nauki  oraz  umiejętności 
rozmawiania z dzieckiem przy zastosowaniu elementów dialogu motywacyjnego i zasad konstruktywnej krytyki.
Realizacja: 4  godziny, Liczba uczestników:  70  
Wykłady  zaproszonych specjalistów
Jedną z  metod  pracy profilaktycznej  z  młodzieżą  jest  zapraszanie  osób,  gości,  trenerów,  psychoterapeutów, 
którzy  w  odpowiedni  sposób  potrafią  ,,przemówić”  do  adolescentów  poprzez  swój  przykład  lub  swoje 
doświadczenia  zawodowe.  Tematyka  i  forma  spotkań  była  dostosowana  do  możliwości  psychofizycznych 
uczestników. Podczas  spotkań  specjaliści  wyjaśniali  jakie są działania  niepożądane w eksperymentowaniu  z 
substancjami psychoaktywnymi, przedstawiali charakterystykę uzależnienia behawioralnego oraz wyjaśniali  jak 
ważne są czynniki chroniące i ryzyka w życiu człowieka.
Łącznie: 2  spotkania, Liczba uczestników: 40 osób
Wydanie mini-książeczki z bajkami i ilustracjami powstałymi na zajęciach z elementami bajkoterapii.
Celem tego działania było stworzenie projektu mini-książeczki zawierającej bajkę wymyśloną przez uczniów z 
klas I-III podczas warsztatów artystycznych z elementami bajkoterapii. Oprócz tekstu w mini-książeczce 
znalazły się ilustracje do tej bajki wykonane przez uczestników . Etapem końcowym było wydrukowanie 50 
egzemplarzy takich książeczek. Działanie zostało zlecone odpowiedniej firmie zajmującej się drukowaniem.
Termin: XII 2020
Budżet całkowity: 8 355,00  zł,, dofinansowanie: 6 000,00  zł, wkład własny: 2 355,00  zł
Koordynator: Beata Sierżant 

4  . Projekt: "Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna   V  "  
Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.04.2020 – 31.12.2020
Cel projektu: wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez wsparcie specjalistyczne: 
terapeutyczne i psychoedukacyjne dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy Słubice. 
Uczestnicy: 40 osób
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 inne. 
Realizacja: 360 godz., Liczba uczestników: 28 osób w terapii i konsultacjach.
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.
Realizacja:  250 godz., Liczba uczestników: terapia –  9 osób.
Integracja sensoryczna:
Tematyka: stymulacja prawidłowej organizacji bodźców z receptorów do mózgu, której celem była: poprawa 
ogólnej sprawności motorycznej, wzmocnienie siły mięśniowej, eliminowanie ograniczeń w stawach, poprawa 
krążenia, zwiększenie pojemności życiowej płuc, dostarczenie prawidłowych wzorców psychosomatycznych w 
tym budowanie i uzyskanie wzorca prawidłowej postawy i prawidłowego przenoszenia ciężaru ciała, stymulacja 
koordynacji  wzrokowo-ruchowej,  wzrokowo-słuchowej,  oraz  wzrokowo-ruchowo-czuciowej,  odczuwanie 
własnego ciała.
Realizacja: 60 godz., Liczba uczestników: 3 osoby
Budżet: Budżet całkowity: 50530,00 zł., Kwota dotacji: 40000,00 zł., Wkład osobowy: 10530,00 zł.
Koordynator: Agnieszka Choina

5. Projekt:  „Opiekuńcze Skrzydła Powiatu”
Projekt realizowany w partnerstwie – lider projektu: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 w części współfinansowany z EFS
Termin realizacji: 01.07.2018 – 30.09.2021
Cel projektu: Celem szkoleń i poradnictwa jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracy rodziców, opiekunów 
z dziećmi z problemami rozwojowymi, a także pomoc rodzinom w rozwiązywaniu trudnych problemów życia 
codziennego, jakie istnieją   w rodzinach obarczonych skutkami niepełnosprawności.
Uczestnicy: 140 osób dorosłych z dziećmi
Działania projektowe: Szkolenia i poradnictwo specjalistyczne dla rodziców osób niepełnosprawnych i rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Budżet:  od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. zostało wydane z projektu 69858,70 zł. z czego 5290,95 zł. to koszty 
pośrednie. Finansowany w całości.
Koordynator: Anna Pawłowska

6  . Projekt: "Każdy inny - wszyscy równi"  
Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.04.2020. - 24.12.2020 r.
Cel projektu: Celem projektu była szeroko pojęta edukacja społeczna oraz integracja osób z różnymi 
niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym.
Uczestnicy: dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, ich rodziny, lokalna społeczność – łącznie 400 osób
Działania projektowe: Działania projektowe obejmowały cykl imprez integracyjnych: konkurs plastyczny, 
warsztaty, konferencję oraz spotkanie i symboliczny marsz integracyjny, które odbywały się ramach 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży
Warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Warsztaty  dotyczące problemów osób z 
różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Przeprowadzone zostały głównie w siedzibach stowarzyszenia.
Przeprowadzono 100 godzin. Liczba uczestników: 150 
Trenerzy warsztatów pracowali wolontariacko.
Warsztaty integracyjne dla dzieci
Warsztaty integracyjne - sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – w warsztatach wezmą udział 
dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz dzieci bez niepełnosprawności.
Realizacja:  6 spotkań x 2 godziny = 12 godzin



Liczba uczestników: 20 osób, Miejsce: boisko sportowe
Konferencja „Zrozumieć niepełnosprawność”
Warsztaty i konsultacje specjalistów w dziedzinie pracy z osobami niepełnosprawnymi. Tematyka: praktyczne 
metody życia i pracy z osobami niepełnosprawnymi 
Realizacja: XI, 7 godzin , Liczba uczestników: 20 osób
Konkurs plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność – KAŻDY INNY WSZYSCY RÓWNI”
Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Słubice.  Prace zostały wystawione 
podczas spotkania integracyjnego, wiszą na korytarzach w siedzibach stowarzyszenia.
Liczba uczestników: wpłynęły 102 prace na konkurs.
 S  potkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami  
 – zadanie artystyczne dla dzieci w siedzibie stowarzyszenia. Poczęstunek.
Liczba uczestników:  150 
Marsz integracyjny
Symboliczny marsz integracyjny -  rozdanie kolorowych balonów. Poczęstunek
Realizacja: 3 grudnia, Liczba uczestników: 100 osób
Budżet: całkowity: 11640,00 zł., dofinansowanie: 6000,00 zł., wkład własny: 5640,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant – Rekret

7  .   Projekt: „  Akademia wakacyjna  ”      
Źródło finansowania:Gmina Słubice
Termin realizacji:29.06.2020 – 29.08.2020
Cel projektu: organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk 
zagrożonych alkoholizmem i patologiami społecznymi podczas okresu wakacyjnego w formie półkolonii.
Cele szczegółowe:
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, -zwiększenie dostępu do różnych form edukacyjnych 
dla dzieci i młodzieży, -integracja uczestników projektu, - nabycie umiejętności wspólnego przebywania i 
ciekawego spędzania czasu wolnego z rówieśnikami -wzrost poczucia własnej wartości uczestników, 
-usprawnienie uczestników projektu poprzez rozwój różnego rodzaju umiejętności (sportowych, majsterkowania, 
artystycznych, kulinarnych itd.).
Uczestnicy: 81 osób
Działania projektowe:
Akademia wakacyjna:
Realizacja: 4 turnusy po 2 tygodnie (10 dni roboczych):
I turnus: 29.06 - 10.07
II turnus: 13.07 - 24.07
III turnus: 27.07 - 07.08
IV turnus: 10.08 - 21.08
Program: warsztaty psychoedukacyjne, warsztaty tematyczne, ciekawe eksperymenty, poranne zabawy ruchowe, 
zajęcia sportowe (głównie w terenie), pikniki, zabawy podwórkowe, kreatywne prace artystyczne, zajęcia z 
robotyki, zajęcia kulinarne.
Zapewniliśmy:
- opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 8.00-15.00 (dni robocze), 
- poczęstunek: śniadanie, II śniadanie i obiad, przekąski - wyżywienie było w formie cateringu,
-  wodę do picia,
-  materiały niezbędne do realizacji zajęć.
Liczba uczestników: 68 osób, Wiek uczestników: 6-12 lat.
Miejsce: siedziby stowarzyszenia (przy ul. Kilińskiego 9Ł i 9L w Słubicach).
Prowadzenie: wychowawcy kolonijni + kierownik kolonijny (osoby z wymaganymi uprawnieniami)
Akademia wakacyjna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
Realizacja: 2 turnusy po 1 tydzień (5 dni roboczych):



I turnus: 29.06 – 03.07
II turnus: 17.08.- 21.08.
Program: warsztaty psychoedukacyjne, warsztaty tematyczne, ciekawe eksperymenty, poranne zabawy ruchowe, 
zajęcia sportowe (głównie w terenie), pikniki, zabawy podwórkowe, kreatywne prace artystyczne, zajęcia z 
robotyki, zajęcia kulinarne.
Zapewniliśmy:
- opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 8.00-15.00 (dni robocze), 
- poczęstunek: śniadanie, II śniadanie i obiad, przekąski - wyżywienie było w formie cateringu,
-  wodę do picia,
-  materiały niezbędne do realizacji zajęć.
Liczba uczestników: 13 osób (dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami). 2 osoby zrezygnowały w 
trakcie trwania turnusów ze względu na trudne zachowania i chorobę. Wiek uczestników: 6-15 lat.
Miejsce: siedziby stowarzyszenia (przy ul. Kilińskiego 9Ł i 9L w Słubicach).
Prowadzenie: wychowawcy kolonijni + kierownik kolonijny (osoby z wymaganymi uprawnieniami)
Budżet całkowity: 66 000,00 zł., dofinansowanie: 51 000,00 zł., własny własny: 15 000,00 zł., 
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret

8  .   Projekt: „  Wiedza pomaga pomagać”      
Źródło finansowania:Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Termin realizacji:01.09.2020. - 31.12.2020 r.
Cel projektu: Celem projektu było wyposażenie członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, 
kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 
niepełnosprawnych w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą funkcjonowania osób z 
niepełnosprawnościami, metod pracy i oddziaływań terapeutycznych, które pomogą osobom z 
niepełnosprawnościami na większą integrację w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększą ich 
aktywność życiową i zaradność osobistą oraz niezależność.
Uczestnicy: członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio 
zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.
Łączna ilość uczestników to 25 osób
Działania projektowe:
Szkolenie „Warsztat pracy terapeuty AAC”
Szkolenie: "Zastosowanie programu Boardmaker i Speaking Dynamically Pro w pracy z dzieckiem z 
trudnościami w porozumiewaniu się"
Szkolenie: "Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem (ASD)?"
Szkolenie: "Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD? (2-dniowe)"
Szkolenie: "Jak pracować z „autystyczną seksualnością”?
Budżet całkowity: 32 000,00 zł., dofinansowanie: 25 500,00 zł., wkład własny: 6 500,00 zł.
Koordynator: Zofia Skalska

9. Projekt: „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II”
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Termin realizacji: 01.01.2018 -31.03.2021
III okres finansowania: 01.04.2020 – 31.03.2021
Cel projektu: 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.



Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności.
Uczestnicy: 70 osób – dzieci, młodzież i dorosłe osoby z różnymi niepełnosprawnościami z powiatu słubickiego 
Działania projektowe: 
Rehabilitacja odbyła się w formie terapii: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii ręki, terapii 
integracji sensorycznej, terapii Biofeedbeck, Treningu uwagi słuchowej Tomatisa oraz hipoterapii, 
muzykoterapii, Treningu umiejętności społecznych i arteterapii. 
Budżet całkowity: koszty kwalifikowalne: 924 000,00  zł., dofinansowanie: 869 300,00zł., wkład własny 
osobowy: 8500,00, wkład własny finansowy: 46 200,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant – Rekret

10  .   Projekt: „  Rehabilitacja drogą do AKTYWNOŚCI"  
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Termin realizacji: 01.01.2020-31.03.2021
Cel projektu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy, poprzez poprawę funkcjonowania społecznego, poznawczego i ruchowego co przyczyni się do 
wzrostu ich aktywności w życiu społecznym.
Uczestnicy: 19 osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności.
Działania projektowe: Rehabilitacja w formie terapii indywidualnych: terapii ręki, terapii Biofeedbeck i 
Treningu uwagi słuchowej Tomatisa oraz zajęć grupowych: muzykoterapii, arteterapii i terapii ruchem i tańcem.
Budżet całkowity: 195114,00 zł, dofinansowanie: 175514,00 zł, wkład własny osobowy: 3024,00 zł, wkład 
własny finansowy: 16576,00 zł.
Koordynator: Snizhana Holotrepchuk 

11. Projekt: „Środowiskowy Dom Samopomocy”
Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.01.2020. - 31.12.2020
Cel projektu: Celem głównym działalności Środowiskowego domu Samopomocy było stworzenie warunków 
zapewniających uczestnikom zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych,  życiowych 
ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Cel był 
realizowany poprzez cele szczegółowe, które zostały zrealizowane. Uczestnicy mieli zapewnienie na 
odpowiednim poziomie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach 
wynikających  z indywidualnych potrzeb uczestników:
Uczestnicy: 19
Działania projektowe: Treningi realizowane w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach. Za 
prowadzenie treningów jest odpowiedzialny zespół wspierająco - aktywizujący w skład, którego wchodzą:
1. Kierownik, 2. Terapeuta, 3. Terapeuta zajęciowy, 4. Instruktor ds. kulturalno – oświatowych, 5. Psycholog,
6. Pracownik socjalny, 7. Rehabilitant/Masażysta, 8. Pedagog
TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU
Celem treningu było rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i bardziej niezależnego życia. 
Uczestnicy pracowali nad różnymi zdolnościami związanymi z samoobsługą.  
Planowane działania realizowane były poprzez:
Trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, podczas którego uczestnicy uczyli się:
a) zabiegów pielęgnacyjnych: dbanie o włosy – mycie, strzyżenie,
b) pielęgnacji dłoni i paznokci, golenie się, toaleta całego ciała, posługiwanie się środkami higieny osobistej,
c) edukacji na temat konieczności codziennej zmiany bielizny osobistej,
d) kształtowania potrzeby dbania o czystość ubioru, dobór kolorystyczny,
e) doboru odzieży do okoliczności i pory roku,



f) zastosowania preparatów do higieny intymnej.
Trening kulinarny podczas, którego uczestnicy nabywali umiejętności z zakresu:  
a) estetycznego przygotowania i podania posiłków,
b) poznawania zasad zdrowego odżywiania się,
c) odpowiedniego doboru oraz wykorzystania artykułów spożywczych,
d) obsługi sprzętu RTV i AGD.
Trening umiejętności praktycznych obejmował:  
a) trening prasowania ( nauka obsługi żelazka, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i uniknięcie poparzeniu),
b) trening prania ( nauka prania ręcznego oraz w pralce automatycznej, dobór prania w zależności od kolorystyki, 
prawidłowe wieszanie prania, sposoby wybarwiania plam, odpowiedni dobór detergentów),
c) trening reperacji odzieży ( doskonalenie umiejętności przyszywania odzieży, cerowania, obsługa maszyny do 
szycia).
Trening obsługi sprzętu RTV i AGD miał na celu:  
a) zapoznanie z obsługą pralki, zmywarki, odkurzacza, piekarnika, komputera, telewizora, niszczarki itp.
Trening budżetowy skupiał się na:  
a) poznawaniu wartości nominałów,
b) orientacji w cenach danych produktów,
c) planowaniu wydatków miesięcznego budżetu,
d) umiejętności opłacania rachunków,
e) planowaniu listy zakupów.
Trening został zrealizowany. Osoba prowadząca: Instruktor ds. kulturalno – oświatowych
Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów  
Trening ten dotyczył wszystkich działań związanych z kontaktem z drugą osobą czy grupą. Uczestnicy nabywali 
umiejętności z zakresu:
a) pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami,
b) nawiązywania pozytywnych relacji oraz zachowań podczas różnych sytuacji w których brali udział,
c) integracji ze społecznością lokalną,
d) kształtowania podstawowych umiejętności społecznych,
e) kształtowania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych np. związanych z odrzuceniem, lękiem, 
nieśmiałością.
Planowane działania realizowane były poprzez:
1. Trening aktywizacji zawodowej.
2. Trening umiejętności społecznych.
3. Trening umiejętności interpersonalnych.
Trening został zrealizowany. Osoby prowadzące : Psycholog, Pracownik socjalny.
Trening umiejętności spędzania czasu wolnego  
Podczas treningu uczestnicy uczyli się:
a) rozwijać własne zainteresowania ,
b) rozwijania umiejętności korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego,
c) rozwijać sprawność manualną poprzez wykonywanie różnych prac plastycznych
Planowane działania realizowane były poprzez:
1. Zajęcia edukacyjne
2. Zajęcia komputerowe
3. Zajęcia manualno-plastyczne
4. Zajęcia techniczne
5. Zajęcia krawieckie



6. Zajęcia muzyczno – teatralne
Trening został zrealizowany. Osoby prowadzące : Pedagog, Terapeuta/Terapeuta zajęciowy
Terapia ruchowa  
Podczas zajęć uczestnicy pracowali nad poprawą kondycji fizycznej, uczestniczyli w :
a) zajęciach sportowych (ćwiczenia na sprzęcie sportowym, ćwiczenia ogólnousprawniające, gry i zabawy z piłką),
b) zajęcia relaksacyjne
c) rekreację
d) masaż
Trening został zrealizowany. Osoby prowadzące : Masażysta/Rehabilitant,Terapeuta zajęciowy, Pedagog
Poradnictwo i terapie specjalistyczne  
Poradnictwo psychologiczne i terapia pedagogiczna  
a) terapia indywidualna i grupowa,
b) psychoedukacja dotycząca chorób i zaburzeń,
c) badania diagnostyczne/ wystawianie opinii psychologicznych
d) stymulacja ogólnego rozwoju uczestnika, rozwijanie funkcji motorycznych, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, 
percepcji wzrokowej, sprawności manualnej.
Poradnictwo i terapia pedagogiczna zostały zrealizowane. Osoby prowadzące: Psycholog, Pedagog.
Praca socjalna, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych  
a) nauka sporządzania i wypełniania dokumentów,
b) nabywanie umiejętności telefonicznego umawiania wizyt u specjalistów,
c) poradnictwo specjalistyczne, w szczególności socjalne,
d) współpraca pracownika socjalnego ze środowiskiem rodzinnym i sąsiedzkim uczestnika.
Praca socjalna została zrealizowana. Osoba prowadząca: Pracownik socjalny.
Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w tym:  
a) pomoc w rejestracji do lekarza pierwszego kontaktu i poradni specjalistycznej,
b) monitorowanie regularnej farmakoterapii wizyt w poradniach specjalistycznych.
U  dział w organizowanych imprezach okolicznościowych:      

1. Zabawa karnawałowa.
2. Zabawa walentynkowa.
3. Dzień pizzy – wspólne wyjście do pizzerii.
4. Kiermasz Bożonarodzeniowy prac uczestników.
5. Wigilia z Uczestnikami i ich rodzinami

Budżet: całkowity: 401 673,00 zł. zł. (finansowane przez Gminę ze środków Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego)
Koordynator: Olga Matuszczak (w zastępstwie)/ Katarzyna Zieniewicz

W  związku z pandemią oraz zaostrzeniami z nią związanymi zajęcia Środowiskowym Domu Samopomocy 
zostały decyzją Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zawieszone na czas od 12.03.2020 r. do 
24.05.2020 r. Zajęcia w formie stacjonarnej zostały wznowione po 24.05.2020 r. 
W związku z kolejną falą zachorowań i zaostrzeń zajęcia w ŚDS od 19.10.2020 r. do 27.11.2020 r. prowadzone 
były w systemie  rotacyjnym. Uczestnicy zostali podzieleni na 2 grypy, które odbywały zajęcia w systemie 
tygodniowym. Jedna osoba przebywała na pracy zdalnej do końca realizacji projektu, przygotowywano dla niej 
pakiety do pracy zdalnej i utrzymywany był kontakt telefoniczny z opiekunem prawnym. 



12. Projekt:   „  Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa   
osób z niepełnosprawnościami  ”  
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych  świadczonych w 
środowisku lokalnym.
Termin realizacji: 01.09.2020-31.12.2022
Cel projektu: zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w 
ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z 
niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19. 
Uczestnicy: 20 osób – pracownicy projektu „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu 
słubickiego II”
Działania projektowe: zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią 
pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich 
stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami. 
Budżet: 15 000,00 zł., finansowany w całości.
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret  

13. Projekt:   „  Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa   
osób z niepełnosprawnościami  ”  
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych  świadczonych w 
środowisku lokalnym.
Termin realizacji: 01.09.2020-31.12.2022
Cel projektu: zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w 
ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z 
niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19. 
Uczestnicy: 8 osób – pracownicy projektu „Rehabilitacja drogą do AKTYWNOŚCI”
Działania projektowe: zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią 
pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich 
stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami. 
Budżet: 6 000,00 zł., finansowany w całości.
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret  

13. Projekt: „  Doposażenie istniejących placów zabaw w Słubicach  ”  
Źródło finansowania: Województwo Lubuskie - z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 
Termin realizacji: operacja zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy 
i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Cel projektu: rozwój infrastruktury rekreacyjnej  na obszarze Stowarzyszenia Zielonej Doliny 
i Warty, stworzenie miejsca integracji i aktywizacji mieszkańców oraz popularyzacja zdrowego trybu życia 
poprzez doposażenie istniejących placów zabaw w Słubicach.
Uczestnicy: mieszkańcy gminy Słubice
Działania projektowe: doposażenie istniejących placów zabaw w Słubicach.
Budżet: 203 065,00 zł., finansowany w całości
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret  

4. Wolontariat

W stowarzyszeniu w ramach różnych działań statutowych  realizowany jest wolontariat:
- wolontariat członkowski - członkowie stowarzyszenia w ramach działań realizowanych przez stowarzyszenie 
pracują jako wolontariusze:  w roku 2020 członkowie przepracowali łącznie: 1275 godzin,



- wolontariat zewnętrzny -  wolontariusze, którzy nie są członkami stowarzyszenia - w roku 2020 roku 
wolontariusze przepracowali łącznie: 493 godziny

5. Ilość osób korzystających z działań stowarzyszenia

W roku 2020 w działaniach nieodpłatnych i odpłatnych realizowanych przez stowarzyszenie po PROstu wzięło 

bezpośredni udział 1170 osób – dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

W ramach działalności gospodarczej: 104 osoby.

6.  Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Od września 2019 roku stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w postaci prowadzenia szkoły 
językowej Diament.
PKD działalności gospodarczej: Nauka języków obcych - 85.59.A
Rodzaj zajęć:
- kursy języka angielskiego – 14 grup,
- kursy języka niemieckiego – 6 grup,
- kurs języka polskiego – 1 grupa,
- półkolonie językowe.
Źródło finansowania: opłaty uczestników
Termin realizacji: 01.01.2020-30.10.2020
Cele i ich realizacja: nauka danego języka i poszerzanie umiejętności już zdobytych.
Uczestnicy: 104 osoby.
Ilość zrealizowanych godzin: 461
Działania projektowe: Kursy językowe prowadzone zgodnie z programami nauczania przygotowanymi przez 
lektorów i dostosowanymi do poziomu danej grupy, półkolonie językowe "Bez śniegu też jest zabawa".
Budżet całkowity: 73 613,93 zł. - strata 5 823,93 zł
Koordynator: Magdalena Łazdowska/Anna Kurzyńska

Ze względu na trwającą pandemię kursy zostały zawieszone na okres kilku miesięcy, wielu uczestników 
zrezygnowało z uczestnictwa.
Ze względu na trwającą pandemię powstały trudności z utrzymaniem grup, powstały straty finansowe i dnia 2 
listopada 2020 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków podjęto Uchwałę nr 8/2020 o zakończeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie.

7. Przychody i koszty działalności

Struktura  przychodów

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2019 roku 84 148,21 zł

Przychody z odpłatnej działalności statutowej 139 264,50 zł

Składki członkowskie   12 585,00 zł

Składki członków wspierających 56 515,00 zł

Darowizny 75 869,00 zł

w tym:

 od osób fizycznych                         74 148,50 zł



 zbiórki publiczne             1 720,50 zł

Dotacje  1 497 742,35 zł

Przychody statutowe z tyt. 1% 16 621,30 zł

Pozostałe przychody statutowe 46 200,00 zł

Przychody z działalności gospodarczej 67 390,00 zł

RAZEM PRZYCHODY             1 996 335,36 zł

Struktura kosztów

Koszty działalności statutowej odpłatnej  123 557,45 zł

w tym Terapie 69 289,32 zł

w tym Akademia nauki i rozrywki 15897,19 zł

w tym Urodziny 340,00 zł

w tym Zadania zlecone 3 960,00 zł

w tym Pozostałe koszty 34 070,92 zł

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 1 755 874,23 zł

w  tym sfinansowane dotacjami 1609156,47 zł

w tym finansowane z darowizn 67639,43 zł

w tym sfinansowane z 1%  8378,33 zł

w tym finansowane ze zbiórek publicznych 1600,00 zł

w tym finansowane ze składek członkowskich 12585,00 zł

w tym finansowane ze składek członków wspierających 56515,00 zł

Koszty ogólnego zarządu 30 333,27 zł

Koszty działalności odpłatnej 73481,29 zł

RAZEM KOSZTY STATUTOWE             1983246,24 zł

NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI 13 089,12 zł

8. Dodatkowe informacje finansowe

a) wielkość zatrudnienia: 
 umowa o pracę: 6



 umowa zlecenie: 164
 umowa o dzieło: 0
 umowa wolontariacka: 27

b) łączna wysokość wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę: 184 783,05  zł.

 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) 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, sprzęt do prowadzenia terapii Biofeedback oraz Treningu   

         uwagi słuchowej Tomatisa

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

W 2020 roku realizowaliśmy czternaście 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 2020, nie przeprowadzono żadnej kontroli.

10. Informacje o pracy Zarządu

Zarząd stowarzyszenia odbył 14 Zebrań Zarządu i uchwalił 43 Uchwały Zarządu.

Uchwała 
Zarządu 

nr

Tytuł UCHWAŁY Zebranie 
Zarządu nr

Data 
uchwalenia

1/2020 o przyjęciu nowego członka zwyczajnego I/2020 3.01.2020



2/2020 o przyjęciu Planu pracy stowarzyszenia na rok 
2020

I/2020 3.01.2020

3/2020 o przyjęciu Planu budżetowego stowarzyszenia 
na rok 2020

I/2020 3.01.2020

4/2020 o uchwaleniu budżetów obowiązujących w 
stowarzyszeniu w roku 2020

I/2020 3.01.2020

5/2020 o uchwaleniu stawek w działalności odpłatnej 
obowiązujących w stowarzyszeniu w roku 
2020

I/2020 3.01.2020

6/2020 o uchwaleniu dokumentacji obowiązującej w 
stowarzyszeniu w roku 2020

I/2020 3.01.2020

7/2020 o opłacaniu ze środków własnych 
stowarzyszenia kosztów wynagrodzeń powyżej 
kwot zaplanowanych w budżecie projektu

I/2020 3.01.2020

8/2020 o przyjęciu rezygnacji członka zwyczajnego II/2010 14.02.2020

9/2020 o przyjęciu rezygnacji członka zwyczajnego II/2010 14.02.2020

10/2020 o pobieraniu opłat w ramach działalności 
odpłatnej za wydanie opinii i zaświadczeń

II/2010 14.02.2020

11/2020 o uchwaleniu stawek w działalności odpłatnej 
obowiązujących w stowarzyszeniu od 1 
kwietnia 2020 roku 

II/2010 14.02.2020

12/2020 o uchwaleniu Zasad pracy w stowarzyszeniu po 
PROstu

II/2010 14.02.2020

13/2020 o wybraniu oferty na przeprowadzenie audytu II/2010 14.02.2020

14/2020 o czasowym zawieszeniu zajęć 
terapeutycznych i warsztatowych w 
stowarzyszeniu oraz działań szkoły językowej 
Diament

III/2020 12.03.2020

15/2020 o przeprowadzeniu sprawozdawczego Walnego 
Zgromadzenia Członków zdalnie

III/2020 12.03.2020

16/2020 o przyjęciu Sprawozdania merytorycznego za 
rok 2019

IV/2020 27.03.2020

17/2020 o przyjęciu Sprawozdania finansowego za rok 
2019

IV/2020 27.03.2020

18/2020  przyjęciu nowego członka zwyczajnego V/2020 6.04.2020

19/2020 o przyjęciu nowych członków wspierających V/2020 6.04.2020

20/2020 o przyjęciu rezygnacji z członkostwa V/2020 6.04.2020

21/2020 o możliwości prowadzenia terapii zdalnie V/2020 6.04.2020

22/2020 o otwarciu  dodatkowego bankowego konta 
pomocniczego

V/2020 6.04.2020



23/2020 o wznowieniu działań terapeutycznych VI/2020 27.04.2020

24/2020 o przyjęciu nowych członków wspierających VII/2020 6.05.2020

25/2020 o przyjęciu rezygnacji z członkostwa 
zwyczajnego

VII/2020 6.05.2020

26/2020 o wznowieniu prowadzenia grup 
warsztatowych

VIII/2020 28.05.2020

27/2020 o zatwierdzeniu Sprawozdania OPP za rok 
2019

VIII/2020 28.05.2020

28/2020 o wznowieniu działalności ŚDS i zatwierdzeniu 
Indywidualnych procedur postępowania w 
Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Słubicach

VIII/2020 28.05.2020

29/2020 o otwarciu dodatkowego bankowego konta 
pomocniczego

IX/2020 3.08.2020

30/2020 o przyjęciu nowego członka stowarzyszenia X/2020 1.09.2020

31/2020 o przeznaczeniu środków otrzymanych w 
ramach 1%

X/2020 1.09.2020

32/2020 o uchwaleniu budżetów zajęć obowiązujących 
w stowarzyszeniu od 1.09.2020 r. 

X/2020 1.09.2020

33/2020 o podwyższeniu stawki trenera warsztatów 
„Nauka czytania” 

X/2020 1.09.2020

34/2020 o wznowieniu prowadzenia większych grup 
warsztatowych 

X/2020 1.09.2020

35/2020 o przyjęciu rezygnacji z członkostwa 
zwyczajnego

XI/2020 14.10.2020

36/2020 o  czasowym  zwolnieniu  z  opłaty  składki 

członkowskiej

XI/2020 14.10.2020

37/2020 o przyjęciu rezygnacji z członkostwa 
zwyczajnego

XII/2020 4.11.2020

38/2020 o podziale działalności stowarzyszenia według 
PKD

XII/2020 4.11.2020

39/2020 o podpisaniu umowy na współpracę w ramach 
edukacji domowej

XIII/2020 30.11.2020

40/2020 o procedurze zapytania ofertowego na dostawę 
i montaż uradzeń na placach zabaw w ramach 
realizowanego projektu

XIII/2020 30.11.2020

41/2020 o rozdysponowaniu środków pochodzących ze 
zbiórki publicznej

XIII/2020 30.11.2020

42/2020 o wybraniu ofert na dostawę i montaż urządzeń 
na placach zabaw w ramach realizowanego 
projektu

XIV/2020 11.12.2020



43/2020 o przeznaczeniu środków otrzymanych w 
ramach 1%

XIV/2020 11.12.2020

11. Informacje o obradach Walnego Zgromadzenia Członków

Walne Zgromadzenie Członków obradowało 3 razy, uchwalono 8 Uchwał.

Uchwała 
Walnego 
Zgromadzen
ia nr

Tytuł UCHWAŁY Walne 
Zgromadzenie 
nr

Data uchwalenia

1/2020 o przyjęciu Planu Pracy stowarzyszenia na 
rok 2019

XLI 7.01.2020

2/2020 o przyjęciu Planu Budżetowego 
stowarzyszenia na rok 2019

XLI 7.01.2020

3/2020 o powołaniu koordynatorów zadań i Rady 
Programowej stowarzyszenia

XLI 7.01.2020

4/2020 o uchwaleniu Rocznego Planu Pracy 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Słubicach na rok 2019

XLI 7.01.2020

5/2020 o zatwierdzeniu sprawozdania 
merytorycznego Stowarzyszenia po PROstu

XLII 31.03.2020

6/2020 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
Stowarzyszenia po PROstu

XLII 31.03.2020

7/2020 o udzieleniu Zarządowi absolutorium XLII 31.03.2020

8/2020 o zakończeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej 

XLIII 02.11.2020

Opracowanie: Joanna Sierżant – Rekret

Data sporządzenia: 29.03.2021 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes : Joanna Sierżant - Rekret

Wiceprezes: Stanisław Piórkowski

Skarbnik: Monika Dutkiewicz


