Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci „Złota Rybka”.
za rok 2013
A. Dane Stowarzyszenia.
Nazwa: Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „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 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.

W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia spotykał się na bieżąco w sprawach,
które wymagały wspólnej konsultacji i decyzji. Narady Zarządu odbywały się regularnie i w
zależności od potrzeb i planów:
- 06.03.2013 – Przygotowanie Do Walnego Zgromadzenia
- 26.03.2013 – Przygotowanie świątecznego spotkania z Nauczycielami emerytowanymi
- 18.04.2013 – Spotkanie komisji konkursowej – wyłonienie najciekawszych książeczek
- 10.09.2013 – Rozliczenie zakupów na stroje do przedstawienia „Cztery Żywioły”
- 27.12.2013 – 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 1.01.2013 do 31.12.2013
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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Członkowie stowarzyszenia zorganizowali warsztaty dla rodziców dzieci z grupy V
M.Montessori, rodzice mogli obejrzeć film instruktarzowy przygotowany wspólnie z Naszą
Telewizją Sądecką oraz aktywnie uczestniczyć w warsztatach montessoriańskich.
W czerwcu 2013 roku w przedszkolu odbyła się hospitacja Pani Jolanty Wieruckiej
wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Polsce, której celem było uzyskanie
rekomendacji dla grup montessoriańskich na kolejne lata. Odbyły się również warsztaty
montessoriańskie skierowane do wszystkich nauczycieli przedszkola a prowadzone przez
Panią wiceprezes.
Aranżowanie zabaw, festynów, uroczystości
Nasze stowarzyszenie aktywnie wsparło dzieci w realizacji projektu „Żywioły”.
Dzieci z kółka teatralnego „Tęczowe gwiazdeczki” wzięły udział w eliminacjach do
małopolskiego przeglądu zespołów teatralnych „Bajdurek 2013”..
Stowarzyszenie zakupiło tkaniny materiałowe oraz dodatki na kwotę 241,47 zł , z
których zostały uszyte stroje na występy dzieci.
Zespół uczestniczył również w Teatralii 2013 organizowanej przez Pałac Młodzieży , który
odbywał się na rynku Nowego Sącza.
Członkowie Stowarzyszenia wsparły przedszkole w organizacji festynu rodzinnego który
odbył się w czerwcu 2013 roku w ogrodzie przedszkolnym. Podczas festynu wspierali nas
również członkowie Stowarzyszenia Sursum-Corda.

Współpraca stowarzyszenia z PWSZ w Nowym Sączu- pomoc studentów oraz
wykładowców w organizacji warsztatów plastycznych dla dzieci z kółka plastycznego
„Kleksiki”.
Studenci przygotowali kilka przedstawień dla dzieci, przedstawienie cyrkowe oraz autorski
spektakl o tematyce przyrodniczej.
Studenci z PWSZ w Nowym Sączu pomagali przy organizacji uroczystości podsumowującej
rodzinny konkurs literacko-plastyczny książeczka na zdrowie.
Rodzinny konkurs literacko-plastyczny „Książeczka na zdrowie”
"Pasja czytania zaszczepiona w dzieciństwie i przez wiele lat wspierana przez dorosłych
czytających dzieciom na głos jest witaminą wszechstronnego rozwoju i szczepionką
przeciwko wielu zagrożeniom ze strony społeczeństwa i masowej kultury" - tekst z broszury
promującej głośne czytanie kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom
To już po raz dwunasty obchodzimy Tydzień Czytania dzieciom w ramach kampanii
społecznej "Cała Polska Czyta Dzieciom".
W naszym przedszkolu czytamy dzieciom codziennie, minimum 20 minut i zachęcamy do
tego rodziców przez cały rok, ale w pierwszym tygodniu czerwca czynimy to bardziej
oficjalnie i z wielką pompą. Staramy się poprzez takie działanie zwrócić większą uwagę
dorosłych na ten ważny element wychowania i edukacji naszych pociech, nie tylko
przyszłych czytelników, ale też obywateli. W tym roku była to dla nas podwójna okazja do
spotkania z dziećmi i ich rodzinami - Głośne czytanie dzieciom wierszy Juliana Tuwima (z
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okazji roku J. Tuwima) oraz wręczenie nagród w rodzinnym konkursie literacko-plastycznym
"Książeczka na zdrowie". Na tę wyjątkową imprezę zaprosiliśmy znane i cenione w naszym
mieście osoby. Tradycyjnie już, swój cenny czas poświęciła dzieciom Pani Bożena Jawor wiceprezydent Nowego Sącza. Zaproszenie przyjęli też: Ksiądz Tomasz Wroński z Parafii
Matki Bożej Niepokalanej, Anna Liber - lekarz pediatra i mama Zuzi oraz sponsorzy nagród
dla dzieci: Beata Majewska - dyrektor naszego przedszkola i Prezes Sądeckiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci "Złota Rybka", Bartosz Szufa - Przewodniczący Rady
Rodziców, przedstawiciel firmy "Mały Robinson" a prywatnie tata Tymona, oraz Jakub Woda
z Agencji reklamowej KONCEPTART. Wiersze recytowali i inscenizowali również studenci
Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Stowarzyszenie ufundowało nagrody dla uczestników konkursu w kwocie 114,14,-zł .
W grudniu odbył się rodzinny konkurs plastyczny „Anioły”. Stowarzyszenie włączyło się w
organizację konkursu poprzez prace wolontariatu oraz ufundowanie książeczek na nagrody
przez jednego z członków zarządu.
 gromadzenie i właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi
Zasoby stowarzyszenia w tym roku oparły się na składkach członków, wpłynęły darowizny
gotówkowe w kwocie 10 831,77,-zł.
 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.

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.
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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 2013 lecz z
drugiej strony proszę o większą aktywność i pracę na rzecz dzieci.
Na stronach sądeczanin.info ukazał się artykuł dotyczący placu zabaw do wielu osób, w
tym Radnych Nowego Sącza zostały wysłane kartki świąteczne oraz materiały promocyjne
stowarzyszenia.

Panie z Federacji Polek w Kanadzie zorganizowały zabawę Sylwestrową na której
zbierały fundusze na cel naszego Stowarzyszenia. Czekamy na przelew w wysokości
1.000 $.
 Stowarzyszenie podziękowało sponsorom i partnerom wręczając im pamiątkowe
medale, wykonane nieodpłatnie przez jednego z rodziców dzieci z przedszkola.

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 2013 r.
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