Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci „Złota Rybka”.
za rok 2015
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.
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:
•

10.03.2015 – omówienie bieżących działań Zarządu i Stowarzyszenie oraz przygotowanie
do Walnego zebrania członków
• Maj 2015 – konsultacje z prawnikiem dotyczące zmian w Statucie Stowarzyszenia
umożliwiające szerszy zakres działania
• 3.06.2015 – spotkanie dotyczyło zmian w Statucie stowarzyszenia oraz planów
związanych z uroczystym otwarciem placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym
• 29.09.2015 – przygotowanie pisma do Prezydenta miasta Nowego Sącza w sprawie
reorganizacji miejskich przedszkoli
• 8.10.2015 – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego zebrania w celu zapoznania ze zmianami
w Statucie Stowarzyszenia oraz przyjęcia uchwały zatwierdzającej te zmiany.
• 16.12.2015 – omówienie warunków umowy z Miejskim Przedszkolem 14 dotyczącej
celowej darowizny oraz podsumowanie rocznej działalności Zarządu i Stowarzyszenia
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 1.01.2015 do 31.12.2015
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.
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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
• 19 stycznia 2015 na konferencji II Forum Nasze Małe Dziecko „Pomóż mi samemu to
zrobić” w Bieczu w sali kina Farys nasze koleżanki B. Majewska, K. Tomaniewska,
K. Pajor i M. Karpiel zaprezentowały swoje doświadczenia w zakresie edukacji
kosmicznej. Przygotowana prezentacja multimedialna oraz wystawa materiałów
montessoriańskich spotkała się z dużym zainteresowaniem i zaowocowała
nawiązaniem współpracy z prężnie działającym ośrodkiem edukacji w Bieczu.
• W dniach 20-22 luty 2015 siedem członkiń Stowarzyszenia wzięło udział w Polskich
Dniach Montessori w Krakowie organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie
Montessori. Program konferencji obejmował wykłady, warsztaty, grupy dyskusyjne i
tematyczne, debaty oraz gry i zabawy edukacyjne. Prowadzącymi zajęcia byli
specjaliści z zakresu pedagogiki Marii Montessori z Polski, Niemiec, Holandii i
Szwecji.
• W marcu 2015r. członkowie Stowarzyszenia ( Beata Majewska, Katarzyna
Tomaniewska, Edyta Kos) wzięły czynny udział w II Międzynarodowej Konferencji
Naukowej – „Wyzwania współczesnej edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
dzieci, młodzieży i osób dorosłych”, zorganizowanej w Instytucie Pedagogicznym
PWSZ w Nowym Sączu. Koleżanki wygłosiły referat „Zaczarowany świat teatru
drogą do odkrywania możliwości i uzdolnień dzieci w Miejskim Przedszkolu 14
•

W czerwcu 2015r. w ramach realizacji Programu adaptacyjnego członkinie
Stowarzyszenia Pani Grażyna Wideł, K. Pajor, E. Kos, K. Tomaniewska, A. Groń
przygotowały i przeprowadziły 2 godzinne warsztaty dla rodziców dzieci nowo
przyjętych do przedszkola. Rodzice poznali główne założenia pedagogiki Montessori,
zobaczyli pracę własną dziecka oraz zapoznali się z organizacją dnia w grupach
montessoriańskich.

Przygotowanie i prowadzenie warsztatów oraz prezentacji multimedialnych odbywało
się w ramach pracy na rzecz Stowarzyszenia, nieodpłatnie.

II.
Aranżowanie zabaw, festynów, uroczystości
Nasze stowarzyszenie aktywnie wsparło organizację przedstawienia teatralnego
„Do Betlejem”, który dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami zaprezentowały na
scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w styczniu 2015r. Przedstawienie
zaprezentowano również dzieciom ze Szkół Podstawowych i Przedszkoli co
przyniosło wymierny skutek w postaci ….. Kwota ta została przeznaczona na
doposażenie placu zabaw.
W maju Stowarzyszenie było współorganizatorem XII Przeglądu Form Teatralnych
dla Miejskich przedszkoli w Nowym Sączu, który się odbył pod hasłem „Zabawy i
tańce dzieci Europy”. Członkinie stowarzyszenia zadbały o sprawny i ciekawy
przebieg uroczystości.
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W grudniu Nauczycielki wraz z dziećmi przygotowały przedstawienie na motywach
baśni Hansa Chrystiana Andersena Królowa Śniegu. Ta niezwykła opowieść
pełna muzyki, tańca i emocji przeniosła zaproszonych rodziców do świata magii i
czarów, świata, z którym kiedyś przyjdzie się zmierzyć każdemu człowiekowi a
wtedy pomoże tylko odwaga małej Gerdy oraz przyjaźń i miłość do drugiego
człowieka. Członkowie Stowarzyszenia poświęciły swój czas na przygotowanie
scenografii, strojów i muzyki do przedstawienia nie angażując środków pieniężnych
Stowarzyszenia.
Festyn rodzinny – uroczyste otwarcie placu zabaw
To bardzo ważny długo oczekiwany dzień w życiu naszego przedszkola. Piknik
rodzinny podczas którego odbyło się uroczyste otwarcie nowego placu zabaw oraz
otwarcie wystawy poświęconej 20 lat realizacji pedagogiki Marii Montessori w
naszym przedszkolu. Swoją obecnością zaszczycili nas:
Pan Grzegorz Baran wicekurator oświaty w Krakowie, Pani Irena Małecka wizytator
nowosądeckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, Pani Bożena Jawor
przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza, radni komisji Edukacji i Oświaty Pani
Elżbieta Chowaniec, Dominika Marczak, Józef Gryźlak , Pani Renata GołębiowskaDyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w
Bieczu, goście ze Stanów Zjednoczonych Julie Boudreaux oraz Charles Merrill,
Radę Rodziców przedszkola reprezentował Pan Dawid Biernacki oraz Anna
Gawęcka.
Nowy plac zabaw powstał dzięki pracy społecznej członków Sądeckiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Złota Rybka, sponsorom , rodzicom i
pracownikom przedszkola.
Już Seneka pisał „Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie
dzielimy go z drugim człowiekiem” . Był to wspaniały czas aby wszystkim
darczyńcom za dar serca podziękować.
W przedszkolu jest tablica pamiątkowa z nazwiskami naszych sponsorów. Tablicę
pamiątkową oraz statuetki nieodpłatnie wykonała firma Grawernia.pl.
Wystawę z okazji 20-lecia realizacji pedagogiki Marii Montessori wykonała Agencja
Reklamowa IMSTUDIO.pl a Stowarzyszenie Sursum-Corda wypożyczyła
ekspozytury, zdjęcia na wystawę wykonała Pani Aneta Wójcik , fotograf, członek
Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego, absolwentka Akademii Fotografii
Dziecięcej, (anetawojcik.pl).
Ksiądz Janusz z Parafii Matki Bożej Niepokalanej poświęcił nasz nowy plac zabaw a
potem była już tylko zabawa i wspólny czas z najbliższymi. Jeszcze raz dziękuję
wszystkim za wszelkie dobro, naszym nieocenionym rodzicom i wspólnie spędzony
czas. Mam nadzieję że dzieci będą teraz bezpiecznie i fantastycznie spędzać czas w
ogrodzie. Stowarzyszenie podziękowało sponsorom i partnerom wręczając
pamiątkowe statuetki:
Lista nagrodzonych:
1. Anna Treit
2. Dorota i Maciej Baum
3. Paweł Wójtowicz
4. Rafał Najduch
5. Federacja Polek w Kanadzie
6. Izabela i Marcin Waśko
7. Katarzyna i Adam Kożuch
8. Anna i Paweł Brdej
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9. Julie Boudreaux , Charles Merrill
10. Krzysztof Warchoł
11. Fakro Sp.z o.o
12. Sylwia Świętek
13. Urszula Kotarba
14. Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Złota Rybka

III. Współpraca ze Stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą
Sursum Corda – udział w Grze ulicznej Sądeckie NGO’s , współpraca z
wolontariuszami Stowarzyszenia, wymiana doświadczeń
Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi – objęcie grup montessoriańskich
patronatem, który jest wyznacznikiem jakości i zgodności pracy wychowawczo –
dydaktycznej z pedagogiki M.Montessori, dzielenie się informacjami dot. działalności
PSM oraz udzielanie porad, konsultacji i wskazówek w zakresie praktycznej realizacji
założeń Marii Montessori
Polski Instytut Montessori – możliwość realizacji praktyk studenckich w grupach
montessoriańskich, udział członków w warsztatach, kursach, zdobywanie wiedzy i
doświadczeń w zakresie pedagogiki M.Montessori
PWSZ – studenci jako wolontariusze oddają swój czas na rzecz dzieci i
Stowarzyszenia.
IV.Gromadzenie i właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi
Zasoby stowarzyszenia w tym roku oparły się na składkach członków oraz wpłynęły
darowizny gotówkowe w kwocie 3428 zł. Zasoby gotówkowe zostały przeznaczone na
doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu oraz wykonanie podłogi w holu Przedszkola.
W związku z przyznaniem przez PZU celowego dofinansowania remontu podłogi w holu
budynku Miejskiego Przedszkola nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im.Marii Montessori i
przekazaniu środków finansowych przez PZU na konto Sądeckiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Złota Rybka w kwocie 1413,-zł (słownie tysiąc czterysta trzynaście).
16.12.2015r Stowarzyszenie podpisało umowę z Miejskim Przedszkolem nr14 dotyczącą
wykorzystania wyżej wymienionych środków finansowych przez Stowarzyszenie.

G. Promocja działalności Stowarzyszenia:
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wykonało wiele przedsięwzięć mających na celu
promowanie Stowarzyszenia:
• Aktualizacja strony internetowej przedszkola
• Promocja w telewizjach regionalnych , wywiady, relacje z organizacji imprez.
• Nauczyciele z USA w Przedszkolu nr14 w Nowym Sączu
W ramach projektu Trójkąt Montessori w marcu przyjmowałyśmy cztery nauczycielki z USA
miasta Boulder w stanie Colorado z Community Montessori School i prywatnej szkoły Jarrow
Montessori School. Ich wizyta w przedszkolu to efekt podjętej współpracy między Polską
(Nowy Sącz i Kraków) USA i Azerbejdżanem w celu wymiany doświadczeń
montessoriańskich nauczycieli.
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Nauczycielki mogły zobaczyć montessoriańskie przygotowane otoczenie, pracę
indywidualną dzieci i nauczycieli w grupie V natomiast w grupie II i III miały możliwość
obejrzeć lekcje z zakresu biologii i historii.
Zwiedzanie sal przedszkolnych tradycyjnych jako kolejny punkt wizyty pokazało nasz
dorobek i starania o to by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki pobytu i rozwoju
zainteresowań, wiedzy i znajomości świata. Dzieci z folklorystycznego zespołu działającego
w naszym przedszkolu „Sądeckie dzieci” zaprezentowały wiązankę tańców i zabaw
lachowskich a rodzice z grupy III jak co roku przedstawili opowieść tym razem „Wędrówki
po Polsce”.
Wspólny lunch i zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego przybliżył naszym gościom tradycje i
historię naszego regionu. Rozmowy i wymiana doświadczeń w szerokim gronie nauczycieli
jasno nasunęły wniosek, że wychowanie dzieci i chęć zapewnienia im jak najlepszego startu
w życie nie ma granic a koncepcja wychowania Marii Montessori jest tego najlepszym
przykładem.
„ Jeśli chcemy pomóc dziecku w odkrywaniu świata, musimy być w stanie odkryć Go
dla nas samych, aby potem znaleźć metodyczny i dydaktyczny sposób na otwieranie
świata dzieciom”.
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 2015r.
Mam nadzieję że te działania jak i zaplanowane będą sprawiały radość i zadowolenie.
Mamy nadzieję że nasze plany na przyszłość uda nam się zrealizować. Powodzenia.

Nowy Sącz, dnia 31 grudnia 2015 r.
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