STOWARZYSZENIE
po PROstu

Pracownia Rozwoju Osobistego

Sprawozdanie merytoryczne
za rok 2015

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 od dnia 14.01.2015 r.:
Joanna Sierżant - Rekret - Prezes Zarządu
Stanisław Piórkowski - Wiceprezes Zarządu
Monika Dutkiewicz – Skarbnik
Komisja Rewizyjna w składzie od dnia 14.01.2015 r. :
Agnieszka Napierała – Przewodnicząca
Anna Gajda - Cikota – Wiceprzewodnicząca
Anna Konberg- Sekretarz
2. Cele statutowe:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

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.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa, grup wsparcia związanych z profilaktyką i
promocją zdrowia we wszystkich jego aspektach,
b) prowadzenie diagnostyki, poradnictwa i pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
i psychiatrycznej,
c) organizację spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i rozwoju osobistego: warsztatów,
szkoleń, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych, treningów oraz imprez kulturalnych,
d) organizowanie warsztatów twórczych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, językowych,
fotograficznych, sportowych oraz teatralnych i filmowych,
e) organizację i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży,
f) stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego, społecznego oraz
duchowego osób objętych działalnością Stowarzyszenia,

g) realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno - edukacyjno –wychowawczych,
h) wszelkie formy wspierania rodzin, w szczególności zaś łagodzenie niedostatków
wychowawczych w rodzinie i zapobieganie powstawaniu patologii,
i) działalność turystyczno – sportowo – rekreacyjną,
j) współpracę z mediami,
k) opracowywanie własnych programów edukacyjnych i profilaktycznych,
l) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej oraz naukowo – badawczej
w zakresie ochrony zdrowia,
m) współpracę z administracją publiczną – rządową i samorządową (w tym korzystanie ze środków
publicznych), organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia – publicznymi i
niepublicznymi oraz innymi instytucjami w kraju i za granicą
3. Działalność statutowa
a) była prowadzona wyłącznie w formie działalności pożytku publicznego - obejmowała
działalność społecznie użyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dn.
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) prowadzona była na zasadzie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
Działalność NIEODPŁATNA:
1. Bezpłatny Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny:
- konsultacje/terapia psychologiczna
- konsultacje/terapia: wspieranie w nauce
- konsultacje/terapia pedagogiczna
- konsultacje/ terapia zaburzeń sensorycznych
- konsultacje/terapia logopedyczna
Liczba uczestników - konsultacje: 27 konsultacji – 24 osoby
Liczba uczestników – terapie: 133 sesje terapeutyczne – 12 osób
Terapeuci- 11 osób - pracowali jako wolontariusze.
2. Kreatywki, czyli kreatywne warsztaty z po PROstu.
W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku przeprowadziliśmy 11 warsztatów dla dzieci i
młodzieży gminy Słubice w wieku 5 – 18 lat. Warsztaty odbywały się w każdą trzecią sobotę
miesiąca.
Tematyka warsztatów: warsztaty twórczego myślenia i artystyczne.
Liczba uczestników: 102
Trenerzy- 11 osób - pracowali jako wolontariusze.
Ilość godzin pracy wolontariackiej: 31 godz.
Wolontariusze przygotowywali autorskie programy zajęć oraz materiały. Ich zadaniem było
także przygotowanie do warsztatów sali oraz posprzątanie po warsztatach.
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.
Liczba uczestników: 39 osób.
Trenerzy – 5 osób – pracowali jako wolontariusze:
Ilość godzin pracy wolontariackiej: 486,5 godz.

4.

Warsztaty „Bajeczne ferie”
Warsztaty artystyczne. Bezpłatne użyczenie sali.
Liczba uczestników: 15 osób.

5.

Warsztaty artystyczno – konstrukcyjne dla dzieci i dorosłych z okazji Dnia
Europy
Trenerzy – 2 osoby – pracowali jako wolontariusze:
Ilość godzin pracy wolontariackiej: 6 godz.

6.

Program „Na naszym podwórku”
- Warsztaty wakacyjne dla dzieci (gry i zabawy, zajęcia artystyczne, poczęstunek) na
jednym z podwórek w Słubicach - 4 spotkania po 2 godziny (czerwiec – sierpień)
- Warsztaty Mikołajkowe – grudzień – 1 spotkanie x 2 godziny
Liczba uczestników: około 17
Trenerzy- 3 osoby - pracowali jako wolontariusze.
Ilość godzin pracy wolontariackiej: 42 godz.

7.

Warsztaty artystyczne w ramach spotkania „Dwumiasto”
Termin: lipiec – 1 spotkanie x 3 godziny

8.

Program „Na tropie uczuć”
Warsztaty psychologiczne w 5 gminnych przedszkolach.
Tematyka: nazywanie i rozpoznawanie uczuć.
Trenerzy – studenci 5 roku psychologii – 2 osoby – pracowali jako wolontariusze
8 warsztatów x 45 min.
Ilość uczestników: 8 grup przedszkolnych
Ilość godzin pracy wolontariackiej: 16

9.

Warsztaty kreatywnego tworzenia prezentów dla całych rodzin – warsztaty w ramach
Kalendarza adwentowego
Termin: grudzień – 1 spotkanie x 2 godziny
Ilość uczestników: 22 osoby
Trenerzy- 2 osoby - pracowali jako wolontariusze.
Ilość godzin pracy wolontariackiej: 6 godz.

Działalność ODPŁATNA:
1. Terapie specjalistyczne:
a. Terapia psychologiczna
b. Terapia pedagogiczna
c. Terapia logopedyczna
d. Wspieranie w nauce – zajęcia indywidualne
e. Terapia ręki
f. Terapia Integracji sensorycznej
g. Terapia biofeedback
Ilość godzin: 628 sesji terapeutycznych
Terapeuci- 11 osób
2. Urodziny dla dzieci:
Ilość uczestników: 42 urodziny – 430 osób

3. Akademia Nauki i Rozrywki dla dzieci:
W I i II półroczu przeprowadzono 17 edycji różnego rodzaju warsztatów.
Ilość trenerów: 9 osób.
Przeprowadzono łącznie 342,5 godzin zajęć
Ilość uczestników: 141 dzieci.
Rodzaje warsztatów:
a. Warsztaty twórczego rozwoju dla maluszków
b. Warsztaty artystyczne dla dzieci
c. Warsztaty Mały Majsterkowicz
e. Warsztaty Literkowy pociąg
f. Warsztaty Eduekspres
g. Warsztaty logopedyczne
h. Warsztaty krawieckie
4. Szkolenia: „Podstawowe zagadnienia o spektrum autyzmu”
Szkolenia dla nauczycieli – 3 szkolenia.
5. Warsztaty rodzinne dla klientów OPS
Warsztaty dla rodziców i dzieci.
Ilość godzin: 12, Ilość uczestników: 16.
Warsztaty bezpłatne. Zlecone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach.
6. Zajęcia Opiekuńczo – Wychowawcze dla dzieci
Warsztaty wakacyjne dla dzieci.
Ilość godzin: 50, Ilość uczestników: 16.
Warsztaty bezpłatne. Dofinansowane przez Gminę Słubice.
7. Warsztaty „Sposób na trudne dziecko”
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci z nadpobudliwością
psychoruchową.
Ilość godzin: 24, Ilość uczestników: 14.
Warsztaty bezpłatne. Dofinansowane przez Gminę Słubice.
W roku 2015 zrealizowaliśmy 9 projektów:
1. Projekt „Zostań ODYSEUSZEM, zobacz jak dużo potrafisz zrobić”
Projekt dofinansowany był ze środków Gminy Słubice, a udział w nim był bezpłatny. Działania
projektowe obejmowały cykl warsztatów: warsztaty twórczego myślenia, warsztaty komunikacyjne,
warsztaty techniczno-konstruktorskie, warsztaty artystyczne, warsztaty krawieckie. W czasie zajęć
zajmowaliśmy się rozwijaniem talentów, uczyli kreatywnego myślenia, odpowiedzialności i wzmacniali
wiarę we własne siły. Uczestnicy projektu doskonalili umiejętności pracy zespołowej i poszerzali swoje
indywidualne zainteresowania. Ukoronowaniem projektu była wystawa prac wykonanych przez
uczestników warsztatów artystycznych, krawieckich i konstruktorsko-technicznych.
Termin:01.04.2015 – 31.12.2015
Ilość uczestników: 47 osób
Całkowita wartość projektu: 12000 zł.
Dofinansowanie: 8000 zł., wkład własny: 4000 zł.

2. Projekt „STOP dla przemocy”
Projekt finansowany ze środków Gminy Słubice. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt
przeznaczony był dla osób (dzieci i dorosłych) z Gminy Słubice, które borykają się z problemem
przemocy fizycznej lub psychicznej, mają z nią styczność bezpośrednią lub pośrednią lub są świadkami
przemocy i chcą pomóc. W ramach projektu zapewniliśmy pomoc specjalistów. Działania projektowe
obejmowały: poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawnicze, wykłady specjalistyczne oraz
warsztaty - Trening Zastępowania Agresji.
Termin: 1.04.2015 - 31.12.2015
Ilość uczestników: 71 osób
Całkowita wartość projektu: 15000 zł.
Dofinansowanie: 15000 zł.
3. Projekt „Trudna adaptacja – warsztaty adaptacyjne dla dzieci i rodziców”
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Słubice. Celem projektu było zwiększenie
przystosowania uczniów klas IV gminnych szkół podstawowych i ich rodziców. Działania
projektowe to: warsztaty adaptacyjne dla uczniów oraz warsztaty adaptacyjne dla rodziców.
Termin: 10.09.2015 – 09.12.2015
Ilość uczestników:206 osób: 153 uczniów, 53 rodziców
Całkowita wartość projektu: 5900 zł.
Dofinansowanie: 4500 zł., wkład własny: 1400 zł.
4. Projekt „Grunt to rodzina!”
Projekt dofinansowany przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w
Zielonej Górze. Projekt „Grunt to rodzina” skierowany był do rodzin przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, których członkowie ze względu na dotykające ich
problemy korzystają z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej. Projekt był realizowany w powiecie
słubickim i gorzowskim, w ścisłej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Słubicach i
Kostrzynie nad Odrą. Projekt obejmował warsztaty rodzinne dla dzieci i rodziców, w czasie których,
poprzez zabawę - uczestnicy uczyli się wielu potrzebnych w życiu rodzinnym umiejętności.
Termin: 01.05.2015 - 31.10.2015
Ilość uczestników: 33 osoby (13 rodzin)
Całkowita wartość projektu: 5000 zł.
Dofinansowanie: 3000 zł., wkład własny: 2000 zł.
5. Projekt „Lepsze życie - program wsparcia zdrowia psychicznego osób dorosłych z powiatu
słubickiego”
Projekt dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Słubicach. Udział w zajęciach był
bezpłatny. W ramach projektu specjaliści poprowadzili następujące grupy: grupę wsparcia dla osób z
depresją, grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami lękowymi, grupę wsparcia dla osób doznających
przemocy i grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Termin: 01.06.2015 - 30.12.2015
Ilość uczestników: 40 osób
Całkowita wartość projektu: 8400 zł.
Dofinansowanie: 6000 zł., wkład własny:1800 zł.

6. Projekt „Akademia Emocji – warsztaty psychologiczne dla dzieci szkół podstawowych
gminy Słubice, rodziców i nauczycieli”
Projekt był dofinansowany ze środków Gminy Słubice i był kompleksowym programem
kształtowania inteligencji emocjonalnej dzieci, realizowanym w ścisłej współpracy ze szkołami.
Adresatami projektu byli uczniowie szkół podstawowych gminy Słubice, ich rodzice oraz
nauczyciele. Działania projektowe obejmowały: Warsztaty Akademia Emocji dla dzieci, Wykłady
Akademii Emocji dla rodziców oraz Warsztaty dla nauczycieli Akademia Emocji – szkolenie dla
rad pedagogicznych
Termin:15.04.2015– 15.12.2015
Ilość uczestników: 239 osób: 99 uczniów, 56 rodziców, 84 nauczycieli.
Całkowita wartość projektu: 10 000 zł.
Dofinansowanie: 5000 zł., wkład własny: 5000 zł.
7. Projekt Mogę coraz więcej - program aktywizujący dla dzieci niepełnosprawnych z gminy
Słubice"
Projekt był dofinansowany ze środków Gminy Słubice.
Głównymi adresatami projektu było dziesięcioro dzieci niepełnosprawnych z gminy Słubice oraz ich
rodziny. W ramach projektu w siedzibach naszego stowarzyszenia zostały przeprowadzone: terapie
specjalistyczne, terapie pedagogiczne, terapie psychologiczne, terapie ręki i terapie sensoryczne.
Termin: 15.04.2015 – 15.12.2015
Ilość uczestników: 11 osób
Całkowita wartość projektu:13 920 zł.
Dofinansowanie: 8000 zł., wkład własny: 5420 zł.
8. Projekt: „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego”
Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu było zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu
słubickiego poprzez poprawę funkcjonowania poznawczego, psychicznego oraz społecznego.
Rehabilitacja odbywała się w formie terapii: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii ręki,
terapii integracji sensorycznej oraz terapii biofeedbeck.
Projekt był skierowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu słubickiego z różnymi
rodzajami niepełnosprawności. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było posiadanie orzeczenia o
niepełnosprawności, wiek do 18 roku życia oraz zamieszkanie na terenie powiatu słubickiego.
Uczestnikami były głównie dzieci ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, mózgowym porażeniem
dziecięcym i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W ramach projektu 21 dzieci i młodzieży z powiatu słubickiego zostało objętych specjalistyczną terapią.
Dla każdego dziecka stworzono tzw. "Indywidualne plany działania". Systematyczna terapia pozwoliła
wypracować założone cele, a dzieci w wielu obszarach poczyniły zauważalne postępy.
Termin: 01.01.2015 – 31.12.2015
W tym czasie zrealizowanych zostało 4932 sesji terapeutycznych (412 godzin terapii w miesiącu).
Ilość uczestników: 21 osób
Całkowita wartość projektu: 331 800 zł.
Dofinansowanie: 295 232 zł., wkład własny: 36 568 zł.

9. Inicjatywa lokalna „Każdy inny – wszyscy równi”
Termin: 02.12.2015 – 05.12.2015
Wydarzenia:
2 grudnia: wykład i warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży: z gimnazjów- „Zrozumieć
niepełnosprawność”,
3 grudnia: uroczysty koncert z przedstawieniem Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ i
symbolicznym podpisanie konwencji przez władze gminy i powiatu oraz występami lokalnych artystów,
4 grudnia : Konferencja z wieloma ciekawymi wykładami dotyczącymi różnych aspektów
niepełnosprawności,
5 grudnia: Integracyjny Marsz ulicami naszego miasta
Organizacja i prowadzenie warsztatów i wszystkich wydarzeń: wolontariat członków stowarzyszenia.
Całkowita wartość: 15 555,75 zł.
Dofinansowanie: 10 195,75 zł., wkład własny: 5 360,00 zł.

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:
W minionym roku nie prowadzono działalności gospodarczej.

5. Przychody i koszty działalności
Struktura przychodów
Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2014 roku

1.994,67 zł

Przychody z odpłatnej działalności statutowej

78.692,82 zł

Składki członkowskie

7.910,00 zł

Darowizny

35.506,06 zł

w tym:
od osób fizycznych

28.017,00 zł

od osób prawnych

4.500,00 zł

zbiórki publiczne

2.989,06 zł

Dotacje

362.530,31 zł

Przychody statutowe z tyt. 1%

7.673,00 zł

Pozostałe przychody statutowe

20.400,00 zł

RAZEM PRZYCHODY

514.706,86 zł

Struktura kosztów
Koszty działalności statutowej odpłatnej (bezpośrednie)

63.985,73 zł

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej

393.537,97 zł

w tym sfinansowane dotacjami
w tym sfinansowane z 1%

342.864,37 zł
3.713,00 zł

Koszty zarządu i administracji (koszty statutowe)

39.197,09 zł

w tym:
zakup materiałów i wyposażenie
wynajem pomieszczeń

13.977,83 zł
7.800,90 zł

wynagrodzenia

12.615,93 zł

pozostałe koszty

4.802,43 zł

Pozostałe koszty

2,00 zł

RAZEM KOSZTY STATUTOWE

496.722,79 zł

NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI 17.984,07 zł

6. Dodatkowe informacje finansowe
a) wielkość zatrudnienia:
• umowa o pracę: brak
• umowa zlecenie: 57
• umowa o dzieło: 47
• umowa wolontariacka: 54
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) brak obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego,
f) brak nabytych nieruchomości,
g) Stowarzyszenie posiada: podstawowe wyposażenie biura.
7. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe
W 2015 roku realizowaliśmy dziewięć 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 2015 przeprowadzono kontrolę – wizytę monitorującą
realizację projektu „Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z powiatu słubickiego”.
Organem kontrolującym był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział
Lubuski. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości w realizacji projektu. Nie było żadnych
zaleceń pokontrolnych.
10. Informacje o pracy Zarządu
Zarząd stowarzyszenia odbył 11 Zebrań Zarządu i uchwalił 45 Uchwał Zarządu.

Uchwała
Tytuł UCHWAŁY
Zarządu nr

Zebranie
Zarządu nr

Data uchwalenia

1/2015

O przyjęciu nowego członka
zwyczajnego

I/2015

05.01.2015

2/2015

O przyjęciu nowego członka
zwyczajnego

I/2015

05.01.2015

3/2015

O przyjęciu nowego członka
zwyczajnego

I/2015

05.01.2015

4/2015

O przyjęciu nowego członka
zwyczajnego

I/2015

05.01.2015

5/2015

O przyjęciu nowego członka
zwyczajnego

I/2015

05.01.2015

6/2015

O przyjęciu nowego członka
zwyczajnego

I/2015

05.01.2015

7/2015

O usunięciu członka zwyczajnego

I/2015

05.01.2015

8/2015

O usunięciu członka zwyczajnego

I/2015

05.01.2015

9/2015

O przyjęciu rezygnacji z pełnienia funkcji I/2015
sekretarza Zarządu

05.01.2015

10/2015

O przyjęciu rezygnacji z pełnienia funkcji I/2015
wiceprezesa Zarządu

05.01.2015

11/2015

O odwieszeniu aktywnego członkostwa

I/2015

05.01.2015

12/2015

O uchwaleniu nowego planu kont

I/2015

05.01.2015

13/2015

O przeznaczeniu środków z otrzymanych I/2015
darowizn

05.01.2015

14/2015

O uchwaleniu obowiązujących budżetów I/2015
działań w ramach działalności odpłatnej

05.01.2015

15/2015

O uchwaleniu pełnomocnictwa do
posługiwania się podpisem
elektronicznym

05.01.2015

I/2015

16/2015

o zatwierdzeniu zakresów obowiązków
członków Zarządu

II/2015

22.01.2015

17/2015

O zatwierdzeniu Regulaminu Zarządu

II/2015

22.01.2015

18/2015

O przyjęciu Planu pracy stowarzyszenia
na rok 2015

II/2015

22.01.2015

19/2015

O przyjęciu Planu budżetowego
stowarzyszenia na rok 2015

II/2015

22.01.2015

20/2015

O przeznaczeniu środków ze zbiórki
publicznej

III/2015

26.02.2015

21/2015

O otwarciu dodatkowego konta
bankowego

IV/2015

19.03.2015

22/2015

O uchwaleniu Regulaminu
organizacyjnego stowarzyszenia

IV/2015

19.03.2015

23/2015

O uchwaleniu Regulaminu urodzin w
stowarzyszeniu po PROstu

IV/2015

19.03.2015

24/2015

O uchwaleniu Instrukcji Kancelaryjnej i
Rzeczowego wykazu akt

IV/2015

19.03.2015

25/2015

O ustaleniu osób odpowiedzialnych za
przestrzeganie dokumentów

IV/2015

19.03.2015

26/2015

O uchwaleniu budżetów działań w
ramach działalności odpłatnej

IV/2015

19.03.2015

27/2015

O przyjęciu Sprawozdania finansowego
za rok 2014

V/2015

30.03.2015

28/2015

O przyjęciu Sprawozdania
merytorycznego za rok 2014

V/2015

30.03.2015

29/2015

O obowiązującej dokumentacji zajęć

V/2015

30.03.2015

30/2015

O zatwierdzeniu arkusza ewaluacji
wewnętrznej

V/2015

30.03.2015

31/2015

O uchwaleniu Polityki bezpieczeństwa w VI/2015
zakresie danych osobowych

23.04.2015

32/2015

O uchwaleniu Procedury niszczenia
danych osobowych

VI/2015

23.04.2015

33/2015

O uchwaleniu Instrukcji postępowania w VI/2015
sytuacji naruszenia ochrony danych
osobowych

23.04.2015

34/2015

O uchwaleniu wykazu pomieszczeń, w
których są przetwarzane dane osobowe
oraz zasady kontroli dostępu do tych

23.04.2015

VI/2015

miejsc
35/2015

O uchwaleniu wykazu zbiorów danych
osobowych

VI/2015

23.04.2015

36/2015

o przyjęciu nowego członka zwyczajnego VI/2015

23.04.2015

37/2015

o uchwaleniu Obiegu dokumentów i
informacji w stowarzyszeniu po PROstu

VII/2015

10.06.2015

38/2015

O przyjęciu rezygnacji z członkostwa

VIII/2015

01.07.2015

39/2015

O zatwierdzeniu nowych dokumentów

IX/2015

01.09.2015

40/2015

O uchwaleniu planu działania na okres
IX – XII 2015

IX/2015

01.09.2015

41/2015

O przyjęciu rezygnacji z członkostwa

IX/2015

01.09.2015

42/2015

o przyjęciu nowego członka zwyczajnego IX/2015

01.09.2015

43/2015

o przyjęciu nowego członka zwyczajnego IX/2015

01.09.2015

44/2015

o przyjęciu nowego członka zwyczajnego X/2015

17.09.2015

45/2015

o przeznaczeniu środków otrzymanych
w ramach 1%

22.10.2015

Sporządziła: Joanna Sierżant – Rekret
Data sporządzenia: 31.03.2016 r.
Podpisy Członków Zarządu:
Prezes : Joanna Sierżant-Rekret
Wiceprezes: Stanisław Piórkowski
Skarbnik: Monika Dutkiewicz
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