Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci „Złota Rybka”.
za rok 2011
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
B. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez:
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, szkoleń
b) aranżowanie zabaw, festynów, uroczystości
c) urządzanie wycieczek, konkursów, przeglądów
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d)
e)
f)
g)
h)

współpracę ze Stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą
gromadzenie i właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi
publikacje
działania na rzecz ochrony przyrody
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.

Rok 2011 to kolejny rok pracy stowarzyszenia.
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, bieżących zadań i projektów, opłacania składek
członkowskich; rozszerzenia działalności o współpracę z zagranicą;
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 1.01.2011 do 31.12.2011
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.
 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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„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te
najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się
inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.” M.Montessori
W czerwcu 2011r. w ramach realizacji Programu adaptacyjnego członkinie
Stowarzyszenia Pani Grażyna Wideł, Alicja Żebrowska, Małgorzata Karpiel 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 organizację dnia w grupach montessoriańskich.
W listopadzie 2011r. członkowie stowarzyszenia zorganizowali warsztaty dotyczące
pedagogiki M. Montessori dla nauczycieli z gminy Łabowa.
Członkinie stowarzyszenia Pani Małgorzata Karpiel, Grażyna Wideł przygotowały 4
godzinne warsztaty dla 10 nauczycielek przedszkoli z gminy Łabowa. W programie
warsztatów znalazły się miedzy innymi prezentacja multimedialna dotycząca Marii
Montessori oraz głównych zasad i organizacji pracy, prezentacja materiałów
montessoriańskich oraz pracy z wybranymi materiałami z dziećmi. Nauczycielki miały okazję
uczestniczyć również w lekcji ciszy oraz ćwiczeniach dnia codziennego. Za zorganizowane
warsztaty otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy.
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów odbywało się w ramach pracy na rzecz
Stowarzyszenia, nieodpłatnie.

 Aranżowanie zabaw, festynów, uroczystości
Festyn „Wśród Indian”- w październiku 2011r. odbył się festyn rodzinny zorganizowany
wspólnie z pracownikami Miejskiego Przedszkola nr14 . W festynie wzięło udział około 500
osób głównie rodziny dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Podczas festynu na
dzieci i ich rodziny czekały atrakcje w postaci gier i zabaw o tematyce indiańskiej. Była to
również okazja, aby posłuchać legend indiańskich czytanych przez babcię „Szarą Sowę”,
pomalować twarz w indiańskie wzory . Dzieci mogły pograć na indiańskich bębnach, nawlec
korale czy wykonać naszyjnik, pomalować indiański wigwam.

 Współpraca stowarzyszenia z PWSZ w Nowym Sączu- w organizację festynu
włączyli się studenci z PWSZ w Nowym Sączu , którzy w barwnych indiańskich strojach
przygotowali dla dzieci i rodziców muzyczną opowieść oraz pomagali w organizacji zabaw i
gier . Jako wolontariusze oddali swój czas dla przedszkolaków i na rzecz naszego
Stowarzyszenia.
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 współpracę ze Stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą
Stowarzyszenie „Złota Rybka” współpracuje z Federacją Polek w Kanadzie. Ta współpraca
opierała się na spotkaniu prezesa stowarzyszenia „Złota Rybka” z członkami Federacji w
Kanadzie. Członkinie Federacji dzieliły się swoimi osiągnięciami i bogatym doświadczeniem
z ich wieloletniej działalności. Panie z Federacji przekazały również darowiznę na rzecz
naszego stowarzyszenia w postaci zabawek i pomocy dla dzieci z Miejskiego Przedszkola
nr14 w Nowym Sączu.
 gromadzenie i właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi
Zasoby stowarzyszenia w tym roku oparły się na składkach członków, nie wpłynęła żadna
darowizna gotówkowa. Zakupiono ze stowarzyszenia odtwarzać CD dla potrzeb dzieci z
naszego przedszkola za kwotę 399,00 zł.
 Darowizna –pomoce rozwojowe dla nowo powstałej grupy M.Montessori, dzięki
wsparciu Julii i Charlsa od IX 2011r otworzyliśmy trzecią grupę pracującą wg
pedagogiki Montessori, jest to równocześnie grupa integracyjna. Przekazane
materiały szacowane są na kwotę ok.2000 $.

 Urządzanie konkursów rodzinnych
Stowarzyszenie „Złota Rybka” ufundowało nagrody w konkursie rodzinnym na
„Najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową” na kwotę 619,41 zł. Głównym celem konkursu
było wykonanie wspólnie z rodzicami różnymi technikami szopek bożonarodzeniowych . Na
konkurs wpłynęły 22 szopki, każda inna, niepowtarzalna. Nagrodami w konkursie były
materiały plastyczne oraz książki.
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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.
Zarząd stowarzyszenia pragnie podziękować wszystkim osobom, instytucjom,
organizacjom i firmom za współpracę i otrzymaną pomoc zarówno w założeniu
stowarzyszenia 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 2011r. 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.

Prezes stowarzyszenia
Beata Majewska

Nowy Sącz, dnia 31 grudnia 2011 r.
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