Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci „Złota Rybka”.
za rok 2012
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
2. Małgorzata Karpiel- Sekretarz Zarządu
3. Kazimiera Pajor -Skarbnik Zarządu
Odpowiedzialność za działalność finansową Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem
ponosi Zarząd.
Stowarzyszenia skupia 18 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
d) współpracę ze Stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą
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e)
f)
g)
h)

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 2012 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:
- przyjęcia w poczet członków Pani Agnieszki Groń
- informacji o stanie środków i akceptacji bieżących wydatków – zakup materiałów na stroje
do przedstawienia „Dzieci świata” na X Przegląd Form Teatralnych
- analiza oferty banku BGŻ, propozycja zmiany banku
- podsumowanie rocznej działalności
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 1.01.2012 do 31.12.2012
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.
22 listopada 2012 w przedszkolu gościliśmy studentów i wykładowców z
Uniwersytetu Preszowskiego (Wydział Pedagogiki). Opiekunkami naukowymi słowackiego
koła naukowego były doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD. oraz mgr. Hedviga Kochová, PhD.
Inicjatorem konferencji była dr hab. prof. nadzw. PWSZ Zdzisława Zacłona, opiekun
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naukowy Koła Naukowego Pedagogów Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu, a
współorganizatorkami tego wydarzenia naukowego były mgr Marzena Kiełbasa i mgr Joanna
Jachimowicz.
Wraz z gośćmi zagranicznymi w konferencji wzięli udział studenci i wykładowcy z Koła
Naukowego Pedagogów działające w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Sączu. W przedszkolu odbyła się I część międzynarodowej
konferencji , prezentacja pracy z dziećmi wg pedagogiki Montessori. Nauczyciele
montessoriańscy i członkinie stowarzyszenia mgr Grażyna Wideł oraz mgr Kazimiera Pajor
przedstawiły podstawowe zasady pracy w grupie, stworzone specjalne otoczenie oraz
zaprezentowały materiał rozwojowy. Studenci mogli zaobserwować indywidualną pracę
dzieci z materiałami czy lekcję ciszy. Uczestnicy konferencji gościli również w grupie
integracyjnej która jest również grupą montessoriańską , o grupie opowiadała mgr Ewa
Wójcik nauczyciel wspomagający . Na koniec odbyła się dyskusja nad specyfiką materiałów
rozwojowych w pedagogice M. Montessori - tych dotyczących ćwiczeń praktycznego życia,
materiałów sensorycznych, matematycznych i językowych. Prezes stowarzyszenia wręczyła
przedstawicielom Uniwersytetu Proszowskiego materiały promocyjne dotyczące przedszkola
i stowarzyszenia.
 współorganizacja świątecznego spotkania dla emerytowanych nauczycieli.
W styczniu 2012 roku odbyło się świąteczne spotkanie dla emerytowanych nauczycieli
przedszkoli, w organizację były zaangażowane członkinie stowarzyszenia: Alicja Żebrowska,
Joanna Bodziony, które przygotowały spotkanie, wystąpił również zespół folklorystyczny
„Sądeckie dzieci” działający przy przedszkolu. Goście otrzymali świąteczne kartki oraz
upominki wykonane przez członków stowarzyszenia Panie Kazimierę Pajor i Grażynę Wideł
oraz dzieci. Prezenty oraz kartki zostały wykonane ramach środków własnych w/w Pań.
 Aranżowanie zabaw, festynów, uroczystości
24.04.2012 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbył się X Jubileuszowy
Przegląd Form Teatralnych dzieci z 8 miejskich przedszkoli Nowego Sącza , który odbywał
się pod hasłem „ Dzieci świata”. Jubileusz był okazją do podziękowania wszystkim
sponsorom, instytucjom i osobom, którzy przez dziesięć lat wspierali organizację przeglądów.
Głównym celem przeglądów jest rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci w
wieku przedszkolnym, postaw twórczych dzieci i nauczycieli, wyzwalanie form ekspresji
ruchowej i muzycznej, integracja środowisk przedszkolnych.
Nasze stowarzyszenie aktywnie wsparło to wydarzenie zarówno od strony finansowej
jak również merytorycznej poprzez współtworzenie scenariusza i choreografii, przygotowanie
dzieci do występu oraz współdziałanie w organizacji całej imprezy.
Stowarzyszenie zakupiło materiały (tkaniny, nici, igły, elementy ozdobne, tasiemki)
na uszycie strojów do występów dzieci na kwotę 697,70 zł. Stroje uszyła w ramach pracy
społecznej Pani Grażyna Wideł.
Współpraca stowarzyszenia z PWSZ w Nowym Sączu- pomoc studentów w
organizacji zabawy karnawałowej dla dzieci.
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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 Spotkanie trzech kultur w przedszkolu – listopad 2012
Odwiedziła nas Julie Boudreaux , członek naszego stowarzyszenia, wraz ze studentami
tybetańskimi,a towarzyszyła im prezes Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego Alicja
Derkowska. Julie zapoznała dzieci z tradycją amerykańską jaką jest święto Dziękczynienia
obchodzone w USA .Dzieci wspólnie z Julii upiekły ciasto dyniowe a przepis na ten
szczególny smakołyk zabrały do domu dla mamy. Opowieść i ilustracje o angielskich
pielgrzymach i pierwszy rok ich pobytu na ziemi amerykańskiej bardzo zaciekawiły nie tylko
dzieci ale i studentów z Tybetu, którzy uważnie słuchali historii, która przybliżyła im
zwyczaje innych narodów. Kolejną kulturą z którą zetknęły się dzieci w tym dniu to Tybet,
młodzi ludzie przybyli w strojach regionalnych, śpiewali piosenki, uczyli dzieci tańca oraz
kilku słów tybetańskich a przede wszystkim nawiązali bliski kontakt z dziećmi, którym nie
przeszkadzała bariera językowa. Młodzież ta studiuje język i literaturę Tybetu na Minzu
Uniwersity of China, który jest najbardziej znanym i cenionym uniwersytetem, gdzie mogą
uczyć się wszystkie mniejszości narodowe (etniczne) zamieszkujące na terytorium Chin. W
tyglu kulturowym na koniec znalazła się Polska z ludowymi przyśpiewkami, zabawami i w
polskich barwach narodowych. Nauczyciele opowiadali o naszym święcie narodowym
obchodzonym 11 listopada, a wszyscy goście otrzymali polskie biało-czerwone kotyliony,
wykonane przez dzieci. Wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili, że cały świat jest bardzo
ciekawy, barwny, złożony z wielu niesamowitych historii, ważnej przeszłości o której nie
możemy zapomnieć, ale to Ojczyzna jest bliska sercu każdego z nas.
 gromadzenie i właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi
Zasoby stowarzyszenia w tym roku oparły się na składkach członków, nie wpłynęła żadna
darowizna gotówkowa.
 trwają prace nad realizacją działań przyczyniających się do powstania nowego
placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr14.
Powstał nowy projekt architektoniczny wraz z kosztorysem. Przygotowano pismo do
sponsorów w sprawie pozyskania funduszy.
 Przeniesiono rachunek bankowy do Banku Gospodarki Żywnościowej w celu
obniżenia opłat za prowadzenie rachunku bankowego Stowarzyszenia.
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. Szczególnie ciepło dziękuję
wszystkim członkom stowarzyszenia za to co udało się nam zrealizować w 2012r.
Plany stowarzyszenia odnoszą się głównie do realizacji projektu ogrodu
przedszkolnego, pozyskiwanie sponsorów do zakupu nowych urządzeń ogrodowych. Mamy
nadzieję że nasze plany na przyszłość uda nam się zrealizować. Powodzenia.
Prezes stowarzyszenia
Beata Majewska
Nowy Sącz. XII 2012 r.
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