Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci „Złota Rybka”.
za rok 2016

A. Dane Stowarzyszenia.
Nazwa: Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół „Złota Rybka”
Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 9
Data wpisu – 30.03.2009
Podstawa prawna i Zarząd Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem - KRS: 0000323713
REGON : 120961844
NIP : 7343384185
Zarząd Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci „Złota Rybka” tworzą:
1. Beata Majewska - Prezes Zarządu , zam. w Nowym Sączu ul.Konopnickiej 32/36
2. Małgorzata Karpiel- Skarbnik Zarządu, zam. w Nowym Sączu ul. Armii Krajowej 7/35
3. Kazimiera Pajor -Sekretarz Zarządu, zam. Bilsko 161
Odpowiedzialność za działalność finansową Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem
ponosi Zarząd.

Stowarzyszenia skupia 15 członków.
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Cele statutowe Stowarzyszenia:
1) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
2) Propagowanie pedagogiki Marii Montessori.
3) Wspieranie Miejskiego Przedszkola nr 14 w Nowym Sączu oraz innych placówek szkolnowychowawczych.
4) Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
5) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w tym w szczególności dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej.
6) Działalność na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania kultury.
7) Działalność na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania rękodzieła artystycznego.
8) Wspieranie

i

upowszechnianie

twórczości

artystycznej

we

wszystkich

dziedzinach

i dyscyplinach sztuki.
9) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
10) Upowszechnianie i organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży dorosłych poprzez sport
i rekreację.
11) Działalność integracyjna wśród rodziców i dzieci.
12) Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej (ruchowej).
13) Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
14) Prowadzenie edukacji zdrowotnej.
15) Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.
16) Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych.
17) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
18) Upowszechnianie i wspieranie sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej (kultura
fizyczna).
19) Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
20) Propagowanie sportu jako środka terapeutycznego.
21) Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych.
22) Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.
23) Propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
24) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób.
25) Wsparcie dzieci i młodzieży w szczególności z ubogich rodzin oraz szczególnie uzdolnionej.
26) Działalność charytatywna.
27) Promocja i organizacja wolontariatu.
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28) Propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie
postaw proekologicznych.
B. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
2) prowadzenie przedszkoli i szkół,
3) zakup sprzętu i innych materiałów niezbędnych w procesie edukacji i wychowania oraz udostępnianie
i przekazywanie tego sprzętu i materiałów,
4) prowadzenie różnorodnych zajęć manualnych oraz form wyrazu artystycznego (np. warsztaty
plastyczne, rękodzieło, teatrzyk, chór),
5) prowadzenie działalności doradczej,
6) organizowanie szkoleń, kursów, odczytów, sympozjów, seminariów, wykładów, konferencji, prelekcji i
debat,
7) organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, turystycznych i krajoznawczych,
8) organizowanie obozów rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i rehabilitacyjnych,
9) organizowanie wymian dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół,
10) organizowanie zawodów sportowych,
11) organizowanie wystaw, konkursów i przeglądów,
12) prowadzenie działalności wydawniczej,
13) prowadzenie działalności promocyjno - informacyjnej, w tym organizowanie kampanii społecznych,
14) prowadzenie portali internetowych,
15) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz ich związkami, ze
szkołami wyższymi, administracją publiczną, mediami oraz sektorem prywatnym,
16) wsparcie merytoryczne rzeczowe i finansowe osób i instytucji w tym działalność stypendialną.
Do zasad funkcjonowania naszego Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy z dnia 17 kwietnia
1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz przepisy Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i działa w celach nie zarobkowych,
a wypracowane dochody przeznacza wyłącznie na cele statutowe.
C.

Działania Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.
W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia spotykał się na bieżąco w sprawach, które

wymagały wspólnej konsultacji i decyzji. W szczególności w sprawach:


06.04.2016 – omówienie bieżących działań Zarządu i Stowarzyszenia oraz przygotowanie do
organizacji warsztatów i dni otwartych dla rodziców.



16.05.2016 – spotkanie dotyczyło organizacji festynu dla dzieci i rodziców oraz organizacji programu
adaptacyjnego- promowanie pedagogiki Montessori

3



15.09.2016 – ustalenie kierunków działań w nowym roku szkolnym



4.11.2016

– udział w akcji charytatywnej pod patronatem Sursum-Corda , realizacja innowacji

pedagogicznej.
D. Dane dotyczące kosztów prowadzonej działalności i zatrudnienia w Stowarzyszeniu.
I. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wykonują swe obowiązki nieodpłatnie. Stowarzyszenie nie
zatrudnia pracowników. Stan zatrudnienia = 0.
II. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało obligacji i akcji. Nie dokonywało też zakupu
nieruchomości.

Środki

pieniężne

lokowane

były

na

rachunku

bankowym

62203000451110000002465990 BGŻ BNP PARIBAS
Szczegółowe zestawienie finansowe dotyczące poniesionych kosztów i wartości aktywów zawiera
sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016

E.

Zadania Stowarzyszenia przyjęte do realizacji w wyniku zlecenia przez podmioty

państwowe i samorządowe.
W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie nie realizowało zadań zleconych przez podmioty
państwowe i samorządowe.
F. Działalność merytoryczna w okresie sprawozdawczym.
I. Organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, szkoleń
Jednym z celów stowarzyszenia jest prowadzenie warsztatów, propagowanie pedagogiki Marii
Montessori wśród rodziców, nauczycieli i studentów:


Od stycznia 2016 w przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna. Innowacja dotyczy
wprowadzania elementów pedagogiki Montessori w grupach konwencjonalnych. Pierwszy etap jej
realizacji to wprowadzenie w życie grup materiałów i działań z życia praktycznego. W ramach
innowacji grupy wzbogaciły się o nowe materiały z tego działu, nauczycielki montessoriańskie
(członkinie stowarzyszenia) przeprowadziły warsztaty dla nauczycieli „życie praktyczne”.
Od września 2016 realizowany jest drugi etap innowacji „ Edukacja językowa”. We wrześniu
nauczycielki montessoriańskie zorganizowały warsztaty dotyczące realizacji w pracy z dziećmi treści
oraz materiałów z edukacji językowej.



W ciągu całego roku w grupach montessoriańskich trwały dni otwarte dla rodziców oraz warsztaty
montessoriańskie o tematyce „Edukacja zmysłów”, „Jak kontynuować edukację Montessori w domu”.
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Przygotowanie i prowadzenie warsztatów oraz prezentacji multimedialnych odbywało się w
ramach pracy na rzecz Stowarzyszenia, nieodpłatnie.


Realizacja programu adaptacyjnego dla rodziców i dzieci nowo przyjętych do przedszkola.

G. Wsparcie rzeczowe .


W dalszym ciągu trwają prace nad modernizacją placu zabaw w przedszkolu. W 2016 roku na terenie
ogrodu przedszkolnego stanęły dwie tablice do rysowania dla dzieci, nowe bramki do gry oraz elipsa
wyłożona kamieniami -jako element realizacji pedagogiki Montessori. Prace te zostały wykonane
nieodpłatnie przez członków stowarzyszenia.



Udział członków stowarzyszenia w akcji charytatywnej „Zostań dyp0lomowanym Mikołajem”przygotowanie paczki dla dziecka.
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Aranżowanie zabaw, festynów, uroczystości

II.

 Festyn rodzinny – z udziałem członków stowarzyszenia 31 maja 2016 r odbył się festyn sportowy
„Kolorowo i sportowo” w ogrodzie przedszkolnym. Przebieg imprezy wzbudzał

wiele emocji,

szczególnie mecz piłki nożnej w którym wzięli udział rodzice poszczególnych grup. Nagrodzeni
pamiątkowymi medalami zostali wszyscy uczestnicy Festynu. Dalsze zmagania sportowe dzieci i
rodziców można było obserwować w takich konkurencjach jak przeciąganie liny, tor przeszkód,
rzutach do celu. Wiele wrażeń oraz podziwu wzbudziły pokazy zaproszonych na tę okazję gości,
reprezentujących niezwykłe umiejętności

Zespół Cheerleaders „CHEER NS” z Nowego Sącza,

prowadzony przez trenera pana Mirosława Haczka, Limanowski Klub Kyokushin Karate Goliński
Team sekcja w Nowym Sączu prowadzona przez Sensei Zbigniewa Gągole II Dan oraz Aerobik pod
okiem pani Małgorzata Bernady z klubu Genesis Fitness .
III. Współpraca ze Stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą
 Polski Instytut Montessori – możliwość realizacji praktyk studenckich w grupach montessoriańskich,
udział członków w warsztatach, kursach, zdobywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie pedagogiki
M.Montessori ,
 Ukończenie przez prezes stowarzyszenia programu Montessori edukacji przedszkolnej posiadający
międzynarodową akredytację MACTE.
 PWSZ – studenci jako wolontariusze oddają swój czas na rzecz dzieci i Stowarzyszenia.
IV.Gromadzenie i właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi
Wynik

finansowy

Stowarzyszenia

za

rok

obrotowy

2016

obejmuje

przychody:

wpływy ze składek członkowskich w kwocie 600 zł oraz darowizna w kwocie 11439,48 zł co daje
przychód ogółem 12039,48 zł. Wynik finansowy zamyka się kwotą 12443,68 zł. W tym roku koszty
działalności wyniosły 0,00
G. Promocja działalności Stowarzyszenia:
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wykonało wiele przedsięwzięć mających na celu
promowanie Stowarzyszenia:


Aktualizacja strony internetowej przedszkola .



Dzięki pracy członków stowarzyszenia we wrześniu 2016 roku przedszkole otrzymało I miejsce w XX
edycji konkursu organizowanego przez Urząd Miasta
„ Nowy Sącz – miasto kwiatów i zieleni” w kategorii instytucje.
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Zarząd stowarzyszenia pragnie podziękować wszystkim osobom, instytucjom, organizacjom i
firmom za współpracę jak również za okazaną nam wszelką pomoc, zainteresowanie naszymi
sprawami a tym samym sprawami dzieci. Szczególnie ciepło dziękuję wszystkim członkom
stowarzyszenia za to co udało się nam zrealizować w 2016r.

Nowy Sącz, dnia 31 grudnia 2016 r.
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