Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci „Złota Rybka”.
za rok 2017
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. M. 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.
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
szkolno-wychowawczych.
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.
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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.
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
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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:





– omówienie bieżących działań Zarządu i Stowarzyszenia oraz przygotowanie do
organizacji warsztatów i dni otwartych dla rodziców.
– spotkanie dotyczyło organizacji festynu z okazji jubileuszu przedszkola oraz organizacji
programu adaptacyjnego- promowanie pedagogiki Montessori . organizacji szkoleń
– ustalenie kierunków działań w nowym roku szkolnym
– 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 ING
84105017221000002343073298
Szczegółowe zestawienie finansowe dotyczące poniesionych kosztów i wartości aktywów
zawiera sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017
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:
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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.
Od września 2017 realizowany jest trzeci i ostatni etap innowacji pedagogicznej
„Edukacja kulturowa”. W ramach innowacji członkowie stowarzyszenia przeprowadzili
we wrześniu 2017 warsztaty dla pracowników przedszkola.
W ciągu całego roku w grupach montessoriańskich trwały dni otwarte dla rodziców oraz
warsztaty montessoriańskie dla rodziców o tematyce „ Metoda Montessori w domu”.
Warsztaty te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród rodzin . Przygotowanie i
prowadzenie warsztatów oraz prezentacji multimedialnych odbywało się w ramach pracy
na rzecz Stowarzyszenia, nieodpłatnie.
Realizacja innowacji pedagogicznej ma również na celu realizacji metody Montessori w
grupach konwencjonalnych , wyposażenie tych grup w montessoriańskie materiały
rozwojowe oraz podnoszenie wiedzy w zakresie tej metody.
Członkowie stowarzyszenia prowadzą praktyki dla studentów PWSZ w Nowym Sączu
oraz innych uczelni propagując metodę M.Montessori
Realizowaliśmy programu adaptacyjny dla rodziców i dzieci nowo przyjętych do
przedszkola , który odbył się w sierpniu 2017.
Współorganizacja z PWSZ II Międzynarodowego Seminarium Naukowego na temat
„Zabawa w edukacji dziecka”- wizyta studyjna studentów i wykładowców zrzeszonych w
Kole Naukowym PWSZ w Nowym Sączu oraz Studentów i wykładowców Wydziału
Pedagogicznego Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja). Prezentacja
działalności przedszkola oraz Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci „Złota
Rybka” przez prezes stowarzyszenia.
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 Udział członków stowarzyszenia w Międzynarodowej konferencji w Krakowie
W Montessori House oraz kontynuacja projektu „Montessori Triangle” -wizyta
nauczycieli montessoriańskich oraz gości z Gruzji, Azerbejdzanu i USA w przedszkolu.
Organizacja warsztatów montessoriańskich oraz prezentacja dokonań stowarzyszenia i
przedszkola to kolejne działania stowarzyszenia. Gościom szczególnie podobały się
projekt i pomysły dotyczące ogrodu przedszkolnego. W ramach wizyty członkowie
stowarzyszenia zorganizowali wycieczkę dla gości do Kamiannej.

„Trójkąt Montessori” realizowany jest od 2014 roku. Projekt polega na wymianie
doświadczeń z nauczycielami oraz placówkami Montessori w Azerbejdżanie (Ganja) ,
USA (Boulder) i Polski (Nowy Sącz, Kraków). W ramach projektu w 2014 r nauczyciele
naszego przedszkola mogli zobaczyć pracę amerykańskich przedszkoli i szkół w
Colorado. W 2015 roku gościliśmy w przedszkolu z rewizytą nauczycieli amerykańskich
oraz azerbejdżańskich nauczycieli .W 2016 odwiedził nas John Zola wykładowca oraz
przedstawiciel Citizens of Engaged Communities (CEC) sponsora projektu. W lutym 2016
nasze przedszkole ponownie mogło gościć nauczycieli oraz konsultantów Montessori ze
świata (USA, Azerbejdżan, Gruzja). Rozpoczęliśmy od udziału w międzynarodowej
konferencji w Montessori School w Krakowie, następnie goście przyjechali do naszego
przedszkola. Mogliśmy zaprezentować naszą placówkę, pracę montessoriańską oraz
historię przedszkola. Przedszkolny zespół folklorystyczny Sądeckie Dzieci przedstawił
gościom naszą kulturę , był czas na wspólne , kreatywne warsztaty oraz krótką wycieczkę
w okolice naszego miasta. Nasze przedszkole było inspiracją do założenia pierwszej
placówki Montessori w Ganji. Udział w projekcie jest fantastyczną przygodą ; wymianą
doświadczeń, poznaniem nowych miejsc, nawiązaniem kontaktów z niezwykłymi
osobami, projekt wpływa również na lepszą jakość naszej pracy a przez nie na lepszy
rozwój naszych wychowanków.
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G. Wsparcie rzeczowe


W dalszym ciągu trwają prace nad modernizacją placu zabaw w przedszkolu. W 2017
ogród przedszkolny wzbogacił się o letnią kuchnię dla dzieci , która znajduje się w
drewnianym domku. Kuchnia została wyposażona w przyrządy i rzeczy do gotowania .
Kuchnia została wykonana nieodpłatnie przez rodziców przedszkola, stowarzyszenie
zakupiło przybory do kuchni oraz nowe zabawki do piasku. Stowarzyszenie zakupiło
również stojak dla rowerów, który znajduje się przed przedszkolem.

II.

Aranżowanie zabaw, festynów, uroczystości

 Festyn z okazji 40-lecia pracy przedszkola – było to bardzo wydarzenie zarówno dla
społeczności przedszkolnej jak i członków stowarzyszenia, które ściśle współpracuje z
przedszkolem. Rodzinny festyn w ogrodzie przedszkolnym był okazją do spotkań z
osobami, które na co dzień współpracują z przedszkolem, z władzami , z byłymi i
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obecnymi pracownikami przedszkola z osobami, które wspierają nas. Każdy jubileusz
wiąże się z elementem podsumowania pracy i zwrócenia uwagi na znaczące dokonania.
Tak tez było na naszej uroczystości, dyrektor przedszkola podczas przemówienia zwróciła
uwagę na działalność i efekty pracy członków Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Dzieci „Złota Rybka” które działa przy przedszkolu i jego znaczenia w rozwój
przedszkola.

 Spektakl teatralny „Bałwanek” –członkowie stowarzyszenia razem z rodzicami i
pracownikami przedszkola zorganizowali spektakl który został wystawiony w MOK w
Nowym Sączu . Odbiorcami spektaklu były rodziny naszych wychowanków ale również
uczniowie szkół podstawowych w Nowym Sączu. Spektakl zdobył znaczące wyróżnienie
i II Nagrodę podczas eliminacji do Bajdurka oraz IV edycji Sądeckich Konfrontacji
Artystycznych Talentów w kategorii teatr. Stowarzyszenie zapłaciło za wynajem Sali na
te wydarzenie.
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III. Współpraca ze Stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą
 Polski Instytut Montessori – zaangażowanie członków stowarzyszenia w organizację
kursu edukacji Montessori w Nowym Sączu, współpraca w ramach doskonalenia
pracy nauczycieli, udział w konferencjach organizowanych przez PIM.
 PWSZ – organizacja wizyty studyjnej w przedszkolu , współpraca w zakresie
realizacji praktyk studenckich
 Stowarzyszenie Sursum-Corda- współpraca w zakresie realizacji wolontariatu oraz
pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych
 Małopolskie Towarzystwo Oświatowe – przekazało na rzecz stowarzyszenia
urządzenie do ogrodu „Pajęczyna do wspinania” o wartości…….. Urządzenie będzie
zamontowane w ogrodzie przedszkola wiosną 2018 r.

 Zespół Szkół Społecznych „Splot” Nowy Sącz- zaangażowanie i współpraca
członków stowarzyszenia w tworzeniu pierwszej w Nowym Sączu Montessori Szkoły
Podstawowej, która mieści się w szkole „Splot”. Organizacja otoczenia edukacyjnego
w szkole oraz spotkania metodyczne dla zainteresowanych rodziców.

1 września 2017 rozpoczęła swoją działalność Montessori Szkoła Postawowa „Splot”
w Nowym Sączu!!
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 Fundacja ABC XXI w Cała Polska Czyta Dzieciom – zdobycia wyróżnienia za
najlepiej przeprowadzoną kampanię w roku szkolnym 2016/2017- aktywny udział
członków stowarzyszenia i lidera w kampanii.

IV. Gromadzenie i właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi
G. Promocja działalności Stowarzyszenia:
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wykonało wiele przedsięwzięć mających na celu
promowanie Stowarzyszenia:



Aktualizacja strony internetowej przedszkola .
Dzięki zaangażowaniu i pracy członków stowarzyszenia we wrześniu 2017 roku
przedszkole otrzymało III miejsce w XXI edycji konkursu organizowanego przez Urząd
Miasta „ Nowy Sącz – miasto kwiatów i zieleni” w kategorii instytucje.
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Pożegnanie Charlesa E. Merilla

29 listopada 2017 odszedł od nas nasz wspaniały przyjaciel Charles E. Merrill, któremu tak
wiele zawdzięczamy . Wspaniały człowiek, który pozostawił nam tak wiele. POZOSTAJESZ
w naszych sercach jako wzorzec osobowy, z którego możemy czerpać siły do urządzania
mądrego i dobrego życia.
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 2017r.
Nowy Sącz, dnia 31 grudnia 2017 r.
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