
Sprawozdanie merytoryczne  
za  rok  2021



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 – 71 terapii
Terapia psychologiczna – 58 terapii
Terapia pedagogiczna – 22 terapie
Terapia integracji sensorycznej – 66 terapii
Terapia ręki – 7
Łącznie: 224 terapii –  19 osób
Konsultacje specjalistyczne:
Konsultacje psychologiczne: 14 godzin/8 osób
Konsultacje pedagogiczne: 2 godziny/2 osoby
Konsultacje SI: 1 godzina/1 osoba
 Łącznie: 17  konsultacji –  11 osób

Terapie + konsultacje: 
Ilość osób: 30
Ilość godzin: 241                     
Terapeuci: 10 osób - pracowali jako wolontariusze.          
Wykorzystywane w terapiach materiały to materiały posiadane przez stowarzyszenie – brak  dodatkowych 
kosztów.                                                 
Koordynator: Joanna Sierżant – Rekret
  
2. 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.
W roku 2021 z drużynami odysejowymi pracowało 5 trenerów, tj.:
- członkowie stowarzyszenia: 2 osoby
- wolontariusze: 3 osoby
Trenerzy pracowali w ramach wolontariatu i przepracowali łącznie 438 godzin.
W zajęciach uczestniczyło 41 dzieci. 
W części zimowo-wiosennej uczestniczyło 21 Odyseuszy, pracujących w 3 drużynach:

1 grupa wiekowa – 7 osób
2 grupa wiekowa – 7 osób
3 grupa wiekowa – 7 osób

W części jesiennej uczestniczyło 20 Odyseuszy, pracujących w 3 drużynach:
1 grupa wiekowa – 7 osób
2 grupa wiekowa – 6 osób
3 grupa wiekowa – 7 osób

Członkami drużyn byli uczniowie uczący się na terenie dwóch gmin: Gminy Słubice i Gminy Rzepin.
Z funduszy stowarzyszenia wydatkowano 4602,51 zł. pochodzące z darowizn z 1% podatku. Z wymienionej 
powyżej kwoty 3912,51 zł. stanowiły wydatki  na zakup sprzętu wykorzystywanego w czasie prowadzenia 
zajęć. 
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. 

Części zimowo-wiosenna konkursu, ze względu na pandemię koronawirusa, rozgrywana była w 
sposób zdalny. Drużyny przygotowały rozwiązania problemów długoterminowych, nagrywały swoje 
prezentacje – zgodnie z zasadami określonymi przez organizatorów i przesyłały te prezentacje do oceny. 
Również zadania spontaniczne rozwiązywane były w sposób zdalny. W Finale Ogólnopolskim Odysei 
Umysłu nasze drużyny zajęły następujące miejsca:

- drużyna z 3 grypy wiekowej startująca w problemie 1 – VI miejsce;
- drużyna z 2 grypy wiekowej startująca w problemie 2 – XIII miejsce;
- drużyna z 1 grypy wiekowej startująca w problemie 2 – VIII miejsce;
W części jesiennej drużyny wybrały zadania i pomimo trwającej nadal pandemii, przystąpiły do ich 

rozwiązania – z zachowaniem obowiązujących ograniczeń sanitarnych.
Budżet: 4602,51 zł. ze środków otrzymanych w ramach 1%.
Koordynator: Stanisław Piórkowski



3. Imprezy integracyjne dla podopiecznych i ich rodzin oraz imprezy edukacyjne dla lokalnej 
społeczności:

19.03.2021, Plac Bohaterów, godz. 10:00 – 12:00
ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA

• na placu na sznurach zostały powieszone kolorowe skarpetki, symbol niedopasowania społecznego i 
genotypowego z jakim borykają się osoby z Zespołem Downa oraz rozstawione tablice informacyjne 
ze zdjęciami naszych podopiecznych i z ogólnymi wiadomościami o tym zaburzeniu,

• sznury kolorowych skarpetek zostały rozwieszone również w siedzibie stowarzyszenia po PROstu 
przy ul. Szamarzewskiego 6/35

• cała wystawa pozostała na placu do 26.03.2021,
• 21.03.2021 materiał filmowy na Facebooku ze zdjęciami i przekazem od naszych podopiecznych i 

terapeutów.

26.03.2021, Plac Bohaterów, godz. 12:00
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ EPILEPSJI (LAWENDOWY DZIEŃ)

• na placu oraz w stowarzyszeniu zawisły na sznurach woreczki wypełnione lawendą i z krótkim 
opisem dotyczącym epilepsji. Woreczki można było zabrać sobie podczas spaceru do domu,

• na placu zostały też rozstawione tablice informacyjne z wiadomościami, m.in. jak zachować się kiedy 
jakaś osoba dostaje przy nas ataku epilepsji,

• na Facebooku wywiad terapeutki z mamą dziecka chorującego na epilepsję.

1.04.2021, Plac Bohaterów, godz. 12:00
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU 

• na placu zawisły na sznurach wielkie niebieskie kwiaty symbolizujące Światowy Dzień Świadomości 
Autyzmu, a także zostały rozstawione tablice informacyjne zawierające wiadomości o autyzmie

• 2.04.2021 zostały wstawione na Facebooka 4 filmy z wywiadami Pani Prezes stowarzyszenia po 
PROstu z mamami dzieci ze spektrum autyzmu,

• wieczorem okna Urzędu Miasta w Słubicach, stowarzyszenia po PROstu, terapeutów i niektórych 
mieszkańców Słubic podświetliły się na niebiesko w ramach wyrażenia akceptacji i solidarności z 
osobami ze spektrum autyzmu,

• w każdy piątek kwietnia stowarzyszenie po PROstu dodawało na Facebooka ciekawe filmiki, 
informacje i artykuły dotyczące Autyzmu

15.06.2021, stowarzyszenie po PROstu
11 URODZINY STOWARZYSZENIA PO PROSTU

• wiadomości na Facebooku

10.09.2021, SOSiR, godz. 15:00 – 18:00
Ognisko i grill integracyjny z okazji zakończenia lata

22.11.2021, Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, godz. 10:00 – 12:00
Nagranie piosenki z repertuaru Kayah „Kochaj Różnym Być” z okazji zbliżającego się Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych.

23.11.2021, stowarzyszenie po PROstu
Konkurs plastyczny w ramach akcji „KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI”

• wiek: bez ograniczeń, technika: kolaż, z min. 3 elementów – coś wyciętego + tkaniny + 
rysowanie/malowanie,

• wyniki konkursu ogłoszone na stronie internetowej stowarzyszenia, przekazanie nagród 
indywidualnie,



• wystawa prac 3.12.2021 – 30.12.2021 w siedzibie stowarzyszenia po PROstu

3.12.2021, Plac Bohaterów, godz 10:00 – 13:00
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

• MARSZ INTEGRACYJNY ULICAMI MIASTA z kolorowymi balonami, kolorowymi kwiatami i 
transparentami
Start godz. 10:00(spod siedziby stowarzyszenia po PROstu, ul. Kilińskiego 9L)
Finał: Plac Bohaterów. Kolorowe balony zostały rozdane przechodniom i uczestnikom.

• HAPPENING NA PLACU BOHATERÓW
Start około 10:20 (po przyjściu uczestników marszu)
- uwrażliwiający tor przeszkód: uczestnicy przekonali się na własnej skórze  na jakie problemy 
narażone są osoby z niepełnosprawnościami w domu i w mieście
- 10:45 wspólne odśpiewanie piosenki „Kochaj Różnym Być”
- poczęstunek: babeczki, gorące kakao

-1.
Budżet: 5356,10 – środki pochodzące z 1%
Koordynator: Anna Pawłowska/Dominika Guzik

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

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA:

1. Terapie specjalistyczne:
Terapia psychologiczna:  85 osób                     
Terapia pedagogiczna: 2 osoby
Wspieranie w nauce: 40 osób
Terapia logopedyczna: 27 osób
Terapia Integracji Sensorycznej: 20 osób
Muzykoterapia: 2 osoby
Rehabilitacja:  1 osoba
Terapia Biofeedback: 2 osoby
Ogólna ilość godzin w poszczególnych terapiach:
Terapia psychologiczna: 515 
Terapia pedagogiczna: 31 
Wspieranie w nauce: 336 
Terapia logopedyczna: 293 
Terapia Integracji Sensorycznej: 211 
Muzykoterapia: 14 
Rehabilitacja: 1 
Terapia Biofeedback: 7 
Łącznie: 1408 godzin terapii
Ilość osób uczestniczących w terapiach: 160 osób 
Terapeuci – 21 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. 
Ilość: 2
Ilość uczestników urodzin:  22 osoby
Animatorzy: 1 osoba
Koordynator: Agnieszka Choina

3. Akademia Nauki i Rozrywki dla dzieci:
W I i II półroczu przeprowadzono różnego rodzaju warsztaty.
Ilość trenerów: 6 osób
Ilość osób (łącznie): 81 osób
Ilość zrealizowanych godzin: 479,5 godziny
Warsztaty:
1.Ferie zimowe Turnus I
2.Ferie zimowe Turnus II
3.Mały Majsterkowicz 2 edycje 19 i 20
4.Nauka czytania I grupa
5.Nauka czytania II grupa
6. SZKOŁA JĘZYKOWA DIAMENT 
Koordynator: Agnieszka Choina

PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU 2021

1.   Projekt: "Gminna   Poradnia Specjalistyczna  "  
Dofinansowanie: Gmina Rzepin
Termin realizacji: 22.03.2021 – 31.12.2021
Cel projektu:  wsparcie terapeutyczne  dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
Uczestnicy: 15 osób
Działania projektowe:
Budżet całkowity: 23880,00 zł., dofinansowanie: 20 000,00 zł., wkład własny osobowy: 2680,00 zł., 
wkład własny finansowy: 1200,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret

2. Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II”
Dofinansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Termin realizacji: 01.01.2018 -31.03.2021
I okres: 01.01.2018 – 31.03.2019
II okres: 01.04.2019 – 31.03.2020
III okres: 01.04.2020 – 31.03.2021
Uczestnicy: 70 osób
Działania projektowe: Rehabilitacja 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:  I okres: 986 161,00 zł., II okres: 917 787,40 zł., III okres: 924 000,00 
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret

3. Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego III”
Dofinansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Terminy realizacji: 01.04.2021 -31.03.2024
I okres: 01.04.2021 – 31.03.2022



II okres: 01.04.2022 – 31.03.2023
III okres: 01.04.2023 – 31.03.2024
Uczestnicy: 100 osób
Działania realizacji: Rehabilitacja 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:  I okres: 1622120,00, dofinansowanie: 1525220,00, wkład własny osobowy: 18900,00, wkład 
własny finansowy: 78000,00
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret

4.   P  ro  jekt „  Środowiskow  y   Dom Samopomocy”  
Finansowanie: Umowa na realizację zadania z Gminą Słubice.
Termin realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2021
Cel projektu:  podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
Uczestnicy: 19
Działania: Treningi realizowane w siedzibie ŚDS w Słubicach.
Budżet całkowity: 415693,00 zł.
Koordynator: Kierownik- Katarzyna Zieniewicz

5.   Projekt: "Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna V  I  "  
Dofinansowanie: Gmina Słubice
Termin realizacji:  22.03.2021 – 31.12.2021
Cel projektu: wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez wsparcie terapeutyczne i 
psychoedukacyjne.
Uczestnicy: 76 osób
Działania projektowe: 

– przeprowadzenie 439 godzin konsultacji / terapii psychologicznej;
– przeprowadzenie 260 godzin konsultacji / terapii pedagogicznej;
– przeprowadzenie 24 godzin superwizji pracy terapeutycznej.

Budżet całkowity: 75 040,00 zł., dofinansowanie: 60 000,00 zł., wkład własny osobowy: 10 240,00 zł., 
wkład własny finansowy: 4 800,00 zł.
Koordynator: Agnieszka Choina

6.   Projekt "  Przerwij milczenie III  "   
Finansowanie: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.01.2021. - 30.11.2021r.
Cel projektu: zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy. 
Uczestnicy: 30
Działania projektowe:
Budżet całkowity: 15000,00 zł.
Koordynator: Monika Dutkiewicz

7.   Projekt "Każdy inny - wszyscy równi"  
Dofinansowanie: Gmina Słubice
Termin realizacji: 22.03.2021. - 31.12.2021r.
Cel projektu: edukacja społeczna i integracja osób z różnymi niepełnosprawnościami ze środowiskiem 
lokalnym.
Uczestnicy: 300 osób
Działania projektowe: cykl imprez integracyjnych w ramach Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych.
1. Warsztaty edukacyjne  dla dzieci i młodzieży- warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i 
szkolnym. Warsztaty  dotyczące problemów osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.



Realizacja: 15 godzin
Liczba uczestników:  150
Prowadzenie: Specjaliści
2. Warsztaty integracyjne - warsztaty integracyjne  dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – w 
warsztatach wezmą udział dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz dzieci bez niepełnosprawności.
Realizacja:  12 spotkań x 2 godziny = 24 godzin
Liczba uczestników: 20 osób
Miejsce: gmina Słubice
Prowadzenie: Specjaliści (2 osoby)
3. Konferencja - warsztaty i konsultacje specjalistów w dziedzinie pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Tematyka: praktyczne metody życia i pracy z osobami niepełnosprawnymi
Realizacja: maj, 8 godzin
Liczba uczestników: 20 osób
Prowadzenie: Specjaliści
4. Konkurs plastyczny – Każdy inny – wszyscy równi - konkurs był skierowany do dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych z terenu Gminy Słubice.  Prace zostały wystawione na wystawie. Wyłoniono po 3 nagrody w 4 
kategoriach i wyróżnienia – osoby te otrzymały nagrody.
Liczba uczestników: 105
5. Spotkanie integracyjne - spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. 
Przedstawienia i występy osób z niepełnosprawnościami, popołudnie gier, wieczór filmowy. Poczęstunek.
Liczba uczestników: około 150
6. Marsz integracyjny - marsz integracyjny ulicami miasta zakończony rozdaniem kolorowych balonów.
Budżet całkowity: 15420,00 zł., dofinansowanie: 9000,00 zł., wkład własny osobowy: 6420,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant – Rekret

8.   Projekt "  Postaw na siebie  "  
Dofinansowanie: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.04.2021- 30.11.2021r.
Cel projektu: kształtowanie umiejętności społecznych, wzmacnianie odpowiednich postaw,  wspomaganie 
rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży jako alternatywa dla wszelkiego rodzaju uzależnień oraz wycofywania 
się z życia społecznego. 
Uczestnicy: 80 osób
Działania projektowe:
Warsztaty  psychoedukacyjne  dla dzieci i młodzieży
Trening Umiejętności Społecznych
Warsztaty plastyczno-techniczne
Warsztaty teatralne
Budżet całkowity:11 490,00 zł., dofinansowanie: 8000,00 zł., wkład własny osobowy: 3490,00 zł.
Koordynator: Beata Sierżant

9.   Projekt: „  Zostań Odyseuszem – naucz się pokonywać życiowe trudności.”   
Dofinansowanie: Gmina Słubice.
Termin realizacji: 22.03.2021 - 31.12.2021 
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: 40
Działania projektowe:
Działania projektowe składały się z cyklu  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  32  godziny  zajęć.  Pomimo  pandemii  koronawirusa,  wzięło  w  nich  udział  20 
uczestników. Zasady ich pracy dostosowywane były do aktualnie obowiązujących obostrzeń dotyczących 
Covid-19.
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 
wykonywali, na własne potrzeby, lampkę nocną. Mieli również alternatywną możliwość wykonania kinkietu, 
jednak nikt nie skorzystał z tej możliwości.
Przeprowadzono  łącznie  32  godziny  zajęć.  Pomimo  pandemii  koronawirusa,  wzięło  w  nich  udział  24 
uczestników. Zasady ich pracy dostosowywane były do aktualnie obowiązujących obostrzeń dotyczących 
Covid-19.
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  32  godziny  zajęć.  Pomimo  pandemii  koronawirusa,  wzięło  w  nich  udział  19 
uczestników. Zasady ich pracy dostosowywane były do aktualnie obowiązujących obostrzeń dotyczących 
Covid-19.
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  32  godziny  zajęć.  Pomimo  pandemii  koronawirusa,  wzięło  w  nich  udział  18 
uczestników. Zasady ich pracy dostosowywane były do aktualnie obowiązujących obostrzeń dotyczących 
Covid-19.
Warsztaty teatralne.
Warsztaty prowadzone były z ukierunkowaniem na: trening emisji głosu, poprawę dykcji, rozwijanie 
zdolności aktorskich, a także przezwyciężanie nieśmiałości i tremy w czasie wystąpień przed szeroko pojętą 
„publicznością”.
Przeprowadzono  łącznie  32  godziny  zajęć.  Pomimo  pandemii  koronawirusa,  wzięło  w  nich  udział  18 
uczestników. Zasady ich pracy dostosowywane były do aktualnie obowiązujących obostrzeń dotyczących 
Covid-19.
Ponadto zorganizowano Happening – wystawę
Jako podsumowanie projektu, w dniu 11.12.2021, zorganizowano wystawę prac wykonanych podczas 
warsztatów. Na podsumowanie zaproszono przedstawiciele władz lokalnych, różnych instytucji, rodziny i 
znajomi uczestników. Przygotowano też poczęstunek i prowadzono gry i zabawy. W trakcie trwania 
wystawy, zwiedzający wypełniali ankiety dotyczące oceny wystawy. 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną starano się, by w jednym czasie nie gromadziła się większa liczba 
zwiedzających. Na stronie internetowej stowarzyszenia i FB zamieszczono zdjęcia oraz film prezentujący 
wystawę – wszystkie prace, które były eksponowane na wystawie. 
Budżet całkowity: 17200,00 zł., dofinansowanie: 12000,00 zł., wkład własny osobowy: 5200,00 zł.



10.   Projekt: „  Akademia wakacyjna   II  ”      
Dofinansowanie: Gmina Słubice
Termin realizacji: 23.06.2021 – 28.08.2021
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.
Uczestnicy: 56 osób
Działania projektowe:
Realizacja: 4 turnusy po 2 tygodnie (10 dni roboczych):
I turnus: 28.06 - 09.07
II turnus: 12.07 - 23.07
III turnus: 26.07 - 06.08
IV turnus: 09.08 - 20.08
Program:
 warsztaty psychoedukacyjne,
 warsztaty tematyczne,
 ciekawe eksperymenty,
 poranne zabawy ruchowe, 
 zajęcia sportowe (głównie w terenie),
 pikniki, zabawy podwórkowe,
 kreatywne prace artystyczne, 
 zajęcia kulinarne, 
i wiele innych.
Zapewniliśmy:
- opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 8.00-15.00 (dni robocze), 
- poczęstunek: śniadanie, II śniadanie i obiad, przekąski
-  wodę do picia,
-  materiały niezbędne do realizacji zajęć.
Liczba uczestników: 49 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)
Wykorzystywane materiały: materiały papiernicze, plastyczne, sprzęty sportowe, pomoce do gier i zabaw, 
laptop + projektor (wykorzystanie sprzętów posiadanych przez stowarzyszenie), przygotowane karty pracy, 
materiały papiernicze i edukacyjne potrzebne do ćwiczeń/zabaw.
Wyżywienie było w formie cateringu, dzieci miały zapewnioną wodę do picia.
Akademia wakacyjna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
Realizacja: 1 turnus po 1 tydzień (5 dni roboczych):
I turnus: 16.08.- 20.08.
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, 



•i wiele innych.
Zapewniliśmy:
- opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 8.00-15.00 (dni robocze), 
- poczęstunek: śniadanie, II śniadanie i obiad, przekąski,
-  wodę do picia,
-  materiały niezbędne do realizacji zajęć.
Liczba uczestników: 7 osób (dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami). 
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)
Wykorzystywane materiały: materiały papiernicze, plastyczne, sprzęty sportowe, pomoce do gier i zabaw, 
laptop + projektor (wykorzystanie sprzętów posiadanych przez stowarzyszenie), przygotowane karty pracy, 
materiały papiernicze i edukacyjne potrzebne do ćwiczeń/zabaw.
Wyżywienie było w formie cateringu, dzieci miały zapewnioną wodę do picia.
Budżet całkowity: 51 600,00 zł., dofinansowanie: 18 000,00 zł., środki finansowe od uczestników zadania 
publicznego: 33 600,00 zł., 
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret

11.   Projekt: „  Akademia umiejętności pomagania  ”   
Dofinansowanie: środki PFRON  przy udziale Województwa Lubuskiego
Termin realizacji: 06.12.2021 - 31.12.2021 
Cel projektu: 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: 30
Działania projektowe:
Szkolenie „ Komunikacja alternatywna i wspomagająca” 
Szkolenie przeznaczone dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami mających 
problemy w porozumiewaniu się. 
Program szkolenia: 
1. Co to jest AAC? Najważniejsze zagadnienia. Brak możliwości porozumiewania. Interakcja a komunikacja. 
Stadia rozwoju komunikacji i języka. Czym jest AAC? Jakie mamy metody w obrębie komunikacji 
alternatywnej i wspomagającej? Od czego zacząć komunikację z dzieckiem niemówiącym? Od czego 
wprowadzać AAC? Czy faktycznie dziecko nie będzie chciało mówić, jeśli skorzysta z AAC? (tu od razu 
powiemy, że będzie chciało mówić i opowiemy Wam dlaczego! ) Co to jest modelowanie? Dlaczego jest 
takie ważne? Dlaczego rola Rodzica jest nieodzowna i bardzo ważna? Indywidualny system komunikacji i 
jego składniki. Czynniki warunkujące prawidłową komunikację z dzieckiem używającym AAC.
Szkolenie 2 dniowe. Czas trwania: sobota - niedziela, 10 godzin 
Ilość uczestników: 15 osób 
Szkolenie: Zrozumieć rozwój w spektrum autyzmu – kluczowe zagadnienia w koncepcji 
neuroróżnorodności 
Szkolenie przeznaczone dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami mających 
problemy w porozumiewaniu się. 
Szkolenie podstawowe, systematyzujące wiedzę o spektrum autyzmu. 
Program: 
DZIEŃ I 
10 – 11.30 Koncepcja neuroróżnorodności. 
11.45 – 12.45 Spektrum autyzmu jako wzorzec rozwojowy.



13.15 – 15.00 Koncepcja odmiennych ścieżek rozwojowych.
DZIEŃ II 
10.00 – 11.30 Najważniejsze wyzwania wsparcia osób ze spektrum autyzmu.
11.45 – 12.45 Sensoryka? To nie wszystko!
13.15 – 15.00 Autyzm i kultura. Wpływ kultury na rozumienie spektrum i… spektrum na kulturę.
Szkolenie 2 dniowe Czas trwania: 10 godzin, 
Ilość osób: 15 
Budżet całkowity: 11400,00 zł., dofinansowanie: 9700,00 zł., wkład własny osobowy: 700,00 zł., wkład 
własny finansowy: 1000,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret

12. Projekt: „  Opiekuńcze Skrzydła Powiatu”  
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie2020 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 1.01.2021. do 30.09.2021. zostało wydane z projektu 75875,09 z czego 57836,58 to koszty dotacji, a 
18048,51 to koszty pośrednie. Nie ma wkłady własnego.
Koordynator: Anna Pawłowska

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 2021 członkowie przepracowali łącznie: 1696,5  godzin,
- wolontariat zewnętrzny -  wolontariusze, którzy nie są członkami stowarzyszenia - w roku 2021 roku 
wolontariusze przepracowali łącznie: 868 godzin

5. Ilość osób korzystających z działań stowarzyszenia

W roku 2021 w działaniach nieodpłatnych i odpłatnych realizowanych przez stowarzyszenie po PROstu 

wzięło bezpośredni udział 1100 osób – dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

6.  Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

7. Przychody i koszty działalności

 Struktura  przychodów

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2020 roku 13     089,12 zł  



Przychody z odpłatnej działalności statutowej 225     985,00 zł  

Składki członkowskie 11     675,00 zł  

Składki członków wspierających 145     080,00 zł  

Darowizny 240     567,26 zł  

• Darowizny finansowe 114 692,00 zł

* od osób fizycznych 109 648,00 zł

* zbiórki publiczne 5 044,00 zł

• Darowizny pozostałe 125 875,26 zł

* rzeczowe 9 631,55 zł

* żywnościowe 116 243,71 zł

Dotacje 2     326     463,26 zł  

Przychody statutowe z tyt. 1% 18     494,40 zł  

RAZEM PRZYCHODY 2     981     354,04 zł  

Struktura kosztów

Koszty działalności statutowej odpłatnej w tym: 233     585,00 zł  

* Terapie 88 743,50 zł

* Akademia nauki i rozrywki 38 125,24 zł

* Urodziny 444,94 zł

* Zadania zlecone 59 880,01 zł

* Diagnozy 1 430,00 zł

* Pozostałe koszty 44 961,31 zł

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej w tym: 2     705     886,22 zł  

* sfinansowane dotacjami 2 315 951,16 zł

* finansowane z darowizn (finansowe, rzeczowe i 

żywnościowe)

220 192,35 zł

* sfinansowane z 1%  12 588,61 zł

* finansowane ze zbiórek publicznych 1 952,80 zł

* finansowane ze składek członkowskich 145 080,00 zł

* finansowane ze składek członków wspierających 11 675,00 zł

Koszty ogólnego zarządu 20 164,56 zł

RAZEM KOSZTY STATUTOWE 2     939     471,22 zł  

NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI 21     718,26 zł  

8. Dodatkowe informacje finansowe



a) wielkość zatrudnienia: 
 umowa o pracę: 6
 umowa zlecenie: 174
 umowa o dzieło: 0
 umowa wolontariacka: 43

b) łączna wysokość wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę: 199 323,85 zł., łączna wysokość

premii: 6500,00 (Środowiskowy Dom Samopomocy),

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 2021 roku realizowaliśmy 12 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 2021, nie przeprowadzono żadnej kontroli.

10. Informacje o pracy Zarządu

Zarząd stowarzyszenia odbył 16 Zebrań Zarządu i uchwalił 28 Uchwał Zarządu.

Uchwała 
Zarządu 

nr

Tytuł UCHWAŁY Zebranie 
Zarządu nr

Data 
uchwalenia

1/2021 o przyjęciu nowego członka wspierającego I/2021 4.01.2021



2/2021 o przyjęciu rezygnacji z członkostwa 
wspierającego

I/2021 4.01.2021

3/2021 o przyjęciu Planu pracy stowarzyszenia na rok 
2021 oraz Planu budżetowego stowarzyszenia 
na rok 2021

I/2021 4.01.2021

4/2021 o uchwaleniu budżetów obowiązujących w 
stowarzyszeniu w roku 2021

I/2021 4.01.2021

5/2021 o uchwaleniu stawek w działalności odpłatnej 
obowiązujących w stowarzyszeniu w roku 
2021

I/2021 4.01.2021

6/2021 o uchwaleniu dokumentacji obowiązującej w 
stowarzyszeniu w roku 2021

I/2021 4.01.2021

7/2021 o opłacaniu ze środków własnych 
stowarzyszenia kosztów wynagrodzeń powyżej 
kwot zaplanowanych w budżecie projektu

I/2021 4.01.2021

8/2021 o  podwyższeniu  stawki  trenera  warsztatów 
„Nauka czytania”

I/2021 4.01.2021

9/2021 o procedurze zapytania ofertowego na 
przeprowadzenie audytu projektów

II/2021 18.02.2021

10/2021 o przeznaczeniu środków otrzymanych w 

ramach 1% 

II/2021 18.02.2021

11/2021 o wybraniu oferty na przeprowadzenie audytu III/2021 15.03.2021

12/2021 o podwyższeniu składki członka wspierającego 
od 1.04.2021

IV/2021 22.03.2021

13/2021 o przyjęciu Sprawozdania merytorycznego za 
rok 2020

V/2021 29.03.2021

14/2021 o przyjęciu Sprawozdania finansowego za rok 
2020

V/2021 29.03.2021

15/2021 o zamknięciu dodatkowych kont bankowych VI/2021 16.04.2021

16/2021 o uchwaleniu stawek w działalności odpłatnej 
obowiązujących w stowarzyszeniu od 1 maja 
2021

VI/2021 16.04.2021

17/2021 o przyjęciu nowego członka zwyczajnego VI/2021 16.04.2021

18/2021 o przyjęciu nowych członków wspierających VI/2021 16.04.2021

19/2021 o przyjęciu nowych członków wspierających VII/2021 10.05.2021

20/2021 o przyjęciu rezygnacji z członkostwa 
zwyczajnego

VIII/2021 7.06.2021

21/2021 o przyjęciu nowego członka zwyczajnego VIII/2021 7.06.2021

22/2021 o przyjęciu nowego członka zwyczajnego IX/2021 5.07.2021

23/2021 o przeznaczeniu środków otrzymanych w 
ramach 1%

XI/2021 30.08.2021

24/2021 o podpisaniu umowy na prowadzenie zajęć w XII/2021 6.09.2021



ramach edukacji domowej

25/2021 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności 
OPP za rok 2020

XIII/2021 4.10.2021

26/2021 o przyjęciu rezygnacji z członkostwa 
wspierającego

XIV/2021 8.11.2021

27/2021 o przyjęciu nowych członków wspierających XIV/2021 8.11.2021

28/2021 o usunięciu z listy członków zwyczajnych XIV/2021 8.11.2021

11. Informacje o obradach Walnego Zgromadzenia Członków

Walne Zgromadzenie Członków obradowało 2 razy, uchwalono 11 Uchwał.

Uchwała 
Walnego 
Zgromadzenia 
nr

Tytuł UCHWAŁY Walne 
Zgromadzenie 
nr

Data uchwalenia

1/2021 o wyborze członków Zarządu XLIV 02.02.2021

2/2021 o wyborze członków Komisji Rewizyjnej XLIV 02.02.2021

3/2021 o przyjęciu Planu Pracy stowarzyszenia na 
rok 2021

XLIV 02.02.2021

4/2021 o przyjęciu Planu Budżetowego na rok 2021 XLIV 02.02.2021

5/2021 o powołaniu koordynatorów zadań i Rady 
Programowej stowarzyszenia

XLIV 02.02.2021

6/2021 o zatwierdzeniu sprawozdania 
merytorycznego Stowarzyszenia po PROstu 
za rok 2020

XLV 24.05.2021

7/2021 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
Stowarzyszenia po PROstu za rok 2020

XLV 24.05.2021

8/2021 o udzieleniu Zarządowi absolutorium XLV 24.05.2021

9/2021 o uchwaleniu Regulaminu Organizacyjnego 
Środowiskowego Domu Samopomocy

XLV 24.05.2021

10/2021 o uchwaleniu Programów działania 
Środowiskowego Domu Samopomocy:
 Typ A, Typ B, Typ C i Typ D

XLV 24.05.2021

11/2021 Rocznego Planu Pracy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Słubicach na rok 2021

XLV 24.05.2021

Opracowanie: Joanna Sierżant – Rekret

Data sporządzenia: 28.03.2022 r.



Podpisy Członków Zarządu:
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Wiceprezes: Stanisław Piórkowski

Skarbnik: Monika Dutkiewicz


