Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci „Złota Rybka”.
za rok 2010
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- Sekretarz Zarządu, zam. w Nowym Sączu ul. Armii
Krajowej 7/35
3. Kazimiera Pajor -Skarbnik Zarządu, zam. Bilsko 161
Odpowiedzialność za działalność finansową Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem
ponosi Zarząd.
Stowarzyszenia skupia 17 członków.
Cele statutowe Stowarzyszenia:
a) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci
b) propagowanie pedagogiki Marii Montessori
c) wzbogacanie warunków edukacyjnych w Miejskim Przedszkolu 14
d) wychowanie w duchu otwartości na świat
e) promowanie zdrowego stylu życia
f) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych
g) integracja dzieci i rodziców
h) rozwijanie aktywności twórczej dziecka
i) kształtowanie postaw proekologicznych
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I.
B. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Stowarzyszenie realizuje
swoje cele poprzez:
a) organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, szkoleń
b) aranżowanie zabaw, festynów, uroczystości
c) urządzanie wycieczek, konkursów, przeglądów
d) współpracę ze Stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą
e) gromadzenie i właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi
f) publikacje
g) działania na rzecz ochrony przyrody
h) udzielanie stypendiów i pomocy rodzinie
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:
- informacji o stanie środków i akceptacji bieżących wydatków;
- w sprawie akceptacji planów pracy;
- w sprawie realizacji bieżących zadań i projektów;
- w sprawie opłacania składek członkowskich;
- w sprawie rozszerzenia działalności o współpracę z zagranicą;
D. Dane dotyczące kosztów prowadzonej działalności i zatrudnienia w
Stowarzyszeniu.
1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wykonują swe obowiązki nieodpłatnie.
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. Stan zatrudnienia = 0.
2. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało obligacji i akcji. Nie
dokonywało też zakupu nieruchomości. Środki pieniężne lokowane były na
rachunku bankowym ING 84105017221000002343073298.
3. Szczegółowe zestawienie finansowe dotyczące poniesionych kosztów i
wartości aktywów zawiera załączony do niniejszego sprawozdania Bilans i
Rachunek wyników za 2010 rok.
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II.
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.
 wzbogacanie warunków edukacyjnych w Miejskim Przedszkolu 14
im.M.Montessori w Nowym Sączu
Dzięki współpracy z Federacją Polek w Kanadzie nasze stowarzyszenie
pozyskało atrakcyjne zabawki , które zostały przekazane dzieciom z Miejskiego
Przedszkola nr14 w Nowym Sączu. Wśród ofiarowanych przez Federację zabawek
wymienić można: zestaw klocków lego, warsztat konstrukcyjny, drewniane puzzle ,
domki dla lalek, zestaw dinozaurów i zwierząt oraz elementy dekoracyjne na
Halloween. Zabawki te wzbogaciły i uatrakcyjniły wyposażenie przedszkola.
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 organizacja wycieczek, konkursów, przeglądów
Stowarzyszenie we współpracy z nauczycielami przedszkola zorganizowało
konkursy rodzinne przeznaczone dla rodzin z Miejskiego Przedszkola nr14.
I konkurs zorganizowany został pod hasłem „Anioły”

W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia w grudniu 2010 dzieci z
naszego przedszkola wspólnie ze swoimi rodzicami brały udział w konkursie
rodzinnym. Na konkurs wpłynęło ponad 50 różnorodnych prac: płaskich i
przestrzennych, a każda z nich była niepowtarzalna i piękna. Spośród wszystkich
uczestników komisja wyróżniła 24 prace, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Podczas wręczania nagród obecni byli
rodzice, którzy wspólnie ze swoimi pociechami wykonali prace.
Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Złota rybka" oraz inni darczyńcy
ufundowali atrakcyjne nagrody. Wszystkie prace można było oglądać w holu
przedszkola, gdzie zorganizowana została wystawa pokonkursowa.
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II konkurs był konkursem fotograficznym „Spacerkiem po Nowym
Sączu”
Kolejnym konkursem zorganizowanym przez nauczycieli Miejskiego Przedszkola
nr14 w Nowym Sączu we współpracy ze stowarzyszeniem był konkurs
fotograficzny „Spacerkiem po Nowym Sączu”. Na konkurs napłynęło 25 zdjęć
wykonanych przez 10 dzieci i rodziców . Fotografie przedstawiają ciekawe, warte
zatrzymania w kadrze miejsca, zabytki, obiekty naszego pięknego miasta.

Jury postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników konkursu. Stowarzyszenie
ufundowało nagrody i wyróżnienia.
 rozwijanie aktywności twórczej dziecka
Wspólnie z nauczycielkami przedszkola oraz zaprzyjaźnioną drukarnią BAAD w
Nowym Sączu , stowarzyszenie wydało kartki świąteczne, których autorami zostały
dzieci z przedszkola.
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W okresie sprawozdawczym kontynuowano zajęcia dla dzieci z poza
przedszkola (do czerwca 2010 r.). Trzy razy w miesiącu dzieci, które nie uczęszczają
do przedszkola wraz z rodzicami przychodzili na zajęcia rytmiczne, plastyczne i
logopedyczne prowadzone przez członków Stowarzyszenia zupełnie bezpłatnie.

 gromadzenie i właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami
finansowymi
Niezwykle ważne finansowo wsparcie otrzymaliśmy od naszego wspaniałego
sponsora Mr Charles E.Merrill.
Rok 2010 to głównie czas pisania projektów , szukania możliwości
pozyskiwania środków finansowych na realizacji naszych śmiałych planów.
Członkinie stowarzyszenia napisały projekty dotyczące różnorodnych działań na
rzecz dzieci:
- warsztaty teatralne w Miejskim Przedszkolu nr14
- spartakiada sportowa dla dzieci z miejskich przedszkoli Nowego Sącza
- konkurs na najpiękniejszą choinkę
- festyn rodzinny „Wśród Indian”
- wycieczka dla przedszkolaków
G. Promocja działalności Stowarzyszenia:
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie założyło swoją stronę
internetową. Stowarzyszenie promowało również swoje działania w telewizjach
regionalnych.
Zarząd oraz członkowie Sądeckiego Stowarzyszenia „Złota Rybka” pragnie
podziękować wszystkim osobom, instytucjom, organizacjom i firmom za
współpracę i otrzymaną pomoc w realizacji naszych działań.
Życzymy wszelkiego dobra w nowym 2011 roku.
Zarząd
Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
„Złota Rybka”
Nowy Sącz, dnia 31 grudnia 2010 r.
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