STOWARZYSZENIE
po PROstu
Pracownia Rozwoju Osobistego

Sprawozdanie merytoryczne
za rok 2012
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1. Informacje podstawowe:
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego
Adres siedziby: ul. Kilińskiego 9L, 69-100 Słubice
Telefon: 884 180 989
Data rejestracji: 22.07.2010 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Nr KRS 0000361431
Regon 080455310
NIP 5981620011
Zarząd Stowarzyszenia – skład do dnia 20.11.2012 r.
Joanna Sierżant - Rekret - Prezes Zarządu
Marlena Gawędzka - Wiceprezes Zarządu
Monika Dutkiewicz - Sekretarz
Agnieszka Sierżant – Ryterska - Skarbnik
Dnia 20.11.2012 r. został powołany nowy Zarząd w składzie:
Joanna Sierżant - Rekret - Prezes Zarządu
Agnieszka Zwierzchaczewska - Wiceprezes Zarządu
Marlena Gawędzka - Sekretarz
Monika Dutkiewicz – Skarbnik
Komisja Rewizyjna – skład do dnia 20.11.2012 r.
Alicja Pietrzyk – Przewodnicząca
Agata Prokop - Wiceprzewodnicząca
Agnieszka Wittke - sekretarz
Dnia 20.11.2012 r. została powołana nowa Komisja Rewizyjna w składzie:
Agnieszka Napierała – Przewodnicząca
Beata Niekurzak – Wiceprzewodnicząca
Anna Gajda - Sekretarz
2. Cele statutowe:
działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
działalność terapeutyczna,
działalność w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr narodowych i tradycji,
działalność charytatywna,
promocja i organizacja wolontariatu,
działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
działalność w zakresie rozwoju osobistego i rozwijania zainteresowań,
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.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
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Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa, grup wsparcia związanych z profilaktyką i
promocją zdrowia we wszystkich jego aspektach,
b) prowadzenie diagnostyki, poradnictwa i pomocy psychologicznej, pedagogicznej,
logopedycznej i psychiatrycznej,
c) organizację spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i rozwoju osobistego:
warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych, treningów oraz imprez
kulturalnych,
d) organizowanie warsztatów twórczych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych,
językowych, fotograficznych, sportowych oraz teatralnych i filmowych,
e) organizację i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży,
f) stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego, społecznego
oraz duchowego osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
g) realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno - edukacyjno –wychowawczych,
h) wszelkie formy wspierania rodzin, w szczególności zaś łagodzenie niedostatków
wychowawczych w rodzinie i zapobieganie powstawaniu patologii,
i) działalność turystyczno – sportowo – rekreacyjną,
j) współpracę z mediami,
k) opracowywanie własnych programów edukacyjnych i profilaktycznych,
l) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej oraz naukowo –
badawczej w zakresie ochrony zdrowia,
m) współpracę z administracją publiczną – rządową i samorządową (w tym korzystanie ze
środków publicznych), organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia –
publicznymi i niepublicznymi oraz innymi instytucjami w kraju i za granicą
3. Działalność statutowa
a) była prowadzona wyłącznie w formie działalności pożytku publicznego - obejmowała
działalność społecznie użyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie
z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) prowadzona była na zasadzie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
Działalność NIEODPŁATNA:
a) Bezpłatny Punkt Konsultacyjny:
- konsultacje psychologiczne – 22 godziny - 12 osób,
- konsultacje wspieranie w nauce – 22 godziny – 8 osób,
- konsultacje logopedyczne – 12 godzin – 3 osoby,
Specjaliści pracowali jako wolontariusze.
b) Projekt „Kolorowa Akademia”
Projekt realizowany był w ramach programu Fundacji im. Stefana Batorego – Równać
szanse: Kolorowa Akademia. W ramach projektu przeprowadzone zostały cykliczne zajęcia
teatralno – taneczne z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz
Zespołu Szkół Rolniczych w Słubicach i Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach. Tematyka
zajęć osnuta była wokół czterech pór roku. Uczestnicy projektu odbyli również wycieczkę do
prawdziwego teatru: oglądnęli przedstawienie oraz zwiedzali teatr od kulis. Finałowy występ
był równoczesny z zakończeniem projektu. Odbiorcami pośrednimi tego działania byli
niepełnosprawni uczniowie SOSW, chętni rodzice, koleżanki i koledzy uczestników.
Dofinansowanie: 8000,00 zł.
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c) Projekt „Społecznie umiejętni”
Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Słubicach.
Projekt skierowany był do młodzieży i ich rodziców z terenu miasta i gminy Słubice. Głównym
celem projektu było rozwinięcie wśród młodzieży i dorosłych umiejętności, które ułatwią
prawidłowe funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia, w tym wpłyną pozytywnie na
jakość życia osobistego: umiejętności społecznych oraz umiejętności wychowawczych.
Dofinansowanie: 3500 zł.
d) „Projekt „Mam ochotę być. Mam ochotę lepiej żyć!”
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego. Projekt był skierowany do
mieszkańców wsi Nowy Lubusz oraz Pławidło. Celem głównym projektu było wsparcie
rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz udzielenie specjalistycznego
poradnictwa dla około 40 rodzin ze wsi Nowy Lubusz i Pławidło w okresie 6 miesięcy. Cele
szczegółowe projektu: poszerzenie dostępu do usług specjalistów (psycholog, pedagog,
logopeda), rozwijanie umiejętności społecznych, wspieranie dzieci w nauce, zapobieganie
marginalizacji i niedostosowaniu społecznemu oraz integracja środowiska lokalnego.
Dofinansowanie: 8000,00 zł.

Projekt „Szczęśliwi rodzice – szczęśliwe dzieci – szczęśliwszy świat”
Projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII" Polsko - Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Fundację na rzecz Collegium Polonicum. Głównym celem projektu była poprawa jakości
życia i funkcjonowania rodzin z małymi dziećmi z terenu gminy Słubice poprzez organizację
cyklu zajęć edukacyjno – integracyjnych. Projekt skierowany był do mieszkańców naszej
gminy - szczególnie do rodzin z dziećmi do 3 roku życia. W ramach projektu odbyły się:
Happening informacyjno – edukacyjny, warsztaty pedagogiczne dla dzieci i dorosłych, Klub
Młodych Rodziców oraz konferencja „Rozwój małego dziecka”.
Dofinansowanie: 4420,00 zł.
f) Projekt "Ja też chcę się dobrze uczyć i rozwijać" –
Projekt realizowany w ramach Programu Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) Fundacji
Banku Zachodniego WBK . Działania projektowe: terapia psychologiczna i pedagogiczna
oraz warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci w rodzin ubogich i wykluczonych
społecznie. Specjaliści pracowali wyłącznie jako wolontariusze.
Dofinansowanie: 3500 zł.
g) Odyseja Umysłu
Program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku
bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską
edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Najważniejszym celem programu jest uczenie
młodych ludzi kreatywnego i krytycznego myślenia.
Liczba uczestników: 3 grupy: 20 osób.
Trenerzy – 4 osoby – pracują jako wolontariusze:
Ilość godzin pracy wolontariackiej: 480 godz. - 120 godz. na każdego trenera
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Działalność ODPŁATNA:
a) Terapia psychologiczna – 25 godzin
b) Terapia pedagogiczna – 12 godzin + 50 godz. w ramach programu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słubicach
c) Terapia logopedyczna – 3 godziny
d) Wspieranie w nauce – zajęcia indywidualne: 79 godzin
e) Zajęcia indywidualne: „Z Tosią przez cztery pory roku” – 2 godziny
f) Warsztaty integracyjne dla dzieci i dorosłych w ramach programu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słubicach – 1 grupa
g) Akademia Nauki i Rozrywki dla dzieci:
a. Warsztaty pedagogiczne dla 3-4 latków- 2 grupy
b. Warsztaty artystyczne dla dzieci – 4 grupy
c. Warsztaty twórczego myślenia – 1 grupa
d. Szkoła Szybkiego czytania – 1 grupa
e. Warsztaty Mała księżniczka – 2 grupy
f. Warsztaty – Mały Majsterkowicz – 2 grupy
g. Warsztaty ruchowo – taneczne – Żywiołki – 1 grupa
4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:
W minionym roku nie prowadzono działalności gospodarczej.
5. Informacja o siedzibie stowarzyszenia
W minionym roku stowarzyszenie dwukrotnie zmieniło adres siedziby:
1. luty - adres: Pl. Bohaterów 1/1, 69-100 Słubice – administrator: Zakład Administracji
Mieniem Komunalnym w Słubicach – pokój na pół ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi
Słubickiej;
2. październik - adres: Ul. Kilińskiego 9L, 69-100 Słubice– administrator: Zakład Administracji
Mieniem Komunalnym w Słubicach – 93 m2 – lokal całkowicie do dyspozycji stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zostało wyremontowane dzięki pracy wolontariackiej członków
stowarzyszenia oraz osób zaprzyjaźnionych: łącznie 160 godzin pracy wolontariackiej
6. Przychody i koszty działalności
Przychody z odpłatnej działalności statutowej
Składki członkowskie

27.655,00 zł
3.515,00 zł
11.867,00 zł

Darowizny
w tym:
 od osób fizycznych

4.867,00 zł

 od osób prawnych

7.000,00 zł

Dotacje
Przychody finansowe
RAZEM PRZYCHODY

23.480,00 zł
6,71 zł
66.523,71 zł
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Nadwyżka Kosztów nad przychodami z 2011 roku

2.008,42 zł

Koszty działalności statutowej odpłatnej

24.084,78 zł

Koszty statutowe sfinansowane dotacjami

23.480,00 zł

Pozostałe bezpośrednie koszty statutowe
Koszty zarządu i administracji (pośrednie statutowe)

5.265,47 zł
10.277,66 zł

w tym:


zakup materiałów i wyposażenie

3.225,96 zł



wynajem pomieszczeń

3.325,05 zł



pozostałe koszty

3.726,65 zł

RAZEM KOSZTY STATUTOWE
NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI

65.116,33 zł
1.407,38 zł

7. Dodatkowe informacje finansowe
a) wielkość zatrudnienia:
 umowa o pracę: brak
 umowa zlecenie: 10
 umowa o dzieło: 43
 umowa wolontariacka: 41
b) łączna wysokość wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę: 0.
Nie wypłacano nagród, premii i innych świadczeń.
c) Zarząd i członkowie innych organów stowarzyszenia nie pobierali wynagrodzenia z tytułu
pełnionych funkcji,
d) nie udzielono żadnych pożyczek,
e) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 r.:
BS Rzepin rachunek nr 31 8371 0009 0006 7944 2000 0010 - 791,38 zł.
h) kwota w kasie na dzień 31.12.2012 r. – 298,50 zł.
i) wpłaty z 1% (jako członek Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych) 237,00 zł.
j) brak obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego,
g) brak nabytych nieruchomości,
h) Stowarzyszenie posiada: komputer stacjonarny, wyposażenie biura (meble, sprzęt
oświetleniowy), drukarkę.
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7. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i
samorządowe
W 2012 roku realizowaliśmy dwa projekty dofinansowane przez podmioty państwowe i
samorządowe.
1. „Społecznie umiejętni”
2. „Projekt „Mam ochotę być. Mam ochotę lepiej żyć!”
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 2012 nie było żadnej kontroli zewnętrznej.
Data sporządzenia: 26.02.2013 r.
Podpisy Członków Zarządu:
Prezes : Joanna Sierżant-Rekret
Wiceprezes: Agnieszka Zwierzchaczewska
Skarbnik: Monika Dutkiewicz
Sekretarz: Marlena Gawędzka
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