SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY MŁODZIEŻY
„SZUKAM DROGI”
43-300 BIELSKO-BIAŁA
UL. STAROBIELSKA 9

Za okres od 8 marca 2005 do 27 listopada 2006

I

Dane porządkowe i informacje wstępne.

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży „Szukam Drogi” zostało wpisane do rejestru
Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000230101 z dnia 08.03.2005 r.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Bielsku-Białej przy ul. Starobielskiej 9.
Umowa w sprawie użyczenia lokalu podpisana została 29 maja 2006 r.
2. Skład Zarządu Stowarzyszenia:
Prezes
Z-ca Prezesa
Sekretarz
Skarbnik
Członek

Mariusz Wołyniak
Genowefa Mika
Danuta Wołyniak
Piotr Gniewek
Tomasz Mika

3. Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący
Sekretarz
Członek

Weronika Woźnikowska
Dariusz Pyrczak
Agnieszka Chodorowska

4. W dniu 27.11.2006 r. Stowarzyszenie liczyło 33 członków.
5. W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia na swych posiedzeniach
zajmował się tworzeniem warunków do funkcjonowania Stowarzyszenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami, formami promowania go w środowisku lokalnym oraz
organizacją zajęć dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii mieszczącego
się przy ul. Starobielskiej 9.
Na posiedzeniach Zarządu podjęto uchwały w sprawach:
- automatycznego członkowstwa założycieli Stowarzyszenia,
- projektu programu działania Stowarzyszenia na lata 2005-7,
- planu pracy zarządu na okres 2005-7,
- regulaminu pracy Zarządu,
- zasad prowadzenia obsługi biurowej Stowarzyszenia,
- zatwierdzenia zmian w statucie,
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- zakupu materiałów związanych z wyposażeniem lokalu stowarzyszenia,
- podjęcia działań na rzecz młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i ich
rodziców.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej (nieodpłatnej) pracy swoich członków
i wolontariuszy.
Jego struktura organizacyjna spełnia warunki określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie
członków, organem zarządzającym - Zarząd, zaś organem kontrolnym, niezależna od Zarządu
i nie podlegająca mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej - Komisja Rewizyjna.

II Zakres działalności Stowarzyszenia
Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w sferze oświaty i wychowania na rzecz
dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i ich rodziców lub opiekunów
prawnych.
Głównym celem Stowarzyszenia jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń
zachowania i działanie w kierunku przygotowania ich do życia zgodnie z obowiązującymi
normami społecznymi.
Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia skupiła się na trzech zadaniach:
1- stworzenia warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia,
2- wypromowania Stowarzyszenia w środowisku lokalnym,
3- realizacji zadań służących młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie oraz ich
rodzicom.
1. W ramach tworzenia warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie
Stowarzyszenia zrealizowano następujące zadania:
a/ opracowano i uchwalono „Program działania Stowarzyszenia na lata 2005 do marca 2007”,
(tzn. do końca kadencji władz Stowarzyszenia),
b/ opracowano i uchwalono wewnętrzne akty i regulaminy określające funkcjonowanie
organów Stowarzyszenia:
- regulamin Zarządu,
- Regulamin Komisji Rewizyjnej
- regulamin Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego
- instrukcję kancelaryjną
- zasady rachunkowości
- plan kont i zasady jego funkcjonowania
- zakresy obowiązków dla funkcyjnych członków Zarządu (funkcje organiczne Prezesa
zarządu; zadania, uprawnienia i obowiązki zastępcy prezesa, skarbnika, sekretarza,
i księgowego),
c/ zarejestrowano Stowarzyszenie w urzędzie Skarbowym i uzyskano numer NIP oraz
nr REGON w Urzędzie Statystycznym,
d/ wprowadzono niezbędną dokumentację finansową wynikającą z przepisów
o rachunkowości,

2

e/ przygotowano projekt zmian w statucie oraz wniosek o rejestrację Stowarzyszenia jako
organizacji pożytku publicznego.
2. W celu upowszechnienia misji i wypromowania wizerunku Stowarzyszenia w środowisku,
zrealizowano następujące zadania:
a/ założono stronę internetową, która jest na bieżąco aktualizowana,
b /zapoznano członków Stowarzyszenia ze statutem oraz zadaniami podjętymi do realizacji,
c/ rozpowszechniono statut Stowarzyszenia wśród członków i sympatyków,
d/ przygotowano i rozpowszechniono ulotki reklamowe,
e/ nawiązano współpracę z prasą lokalną w celu popularyzacji Stowarzyszenia w środowisku
lokalnym,
f/ przeprowadzono rozmowy i zorganizowano spotkania z przedstawicielami instytucji
i organizacji działającymi w sferze zadań, które podejmuje Stowarzyszenie, m in.
- w zespole Kuratorów Zawodowych Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
w Bielsku-Białej,
- w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego,
- w kolegium Nauczycielskim (kierunek pedagogika resocjalizacyjna)
- z doradcą metodycznym pedagogów szkolnych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym,
- udział w naradach szkoleniowych organizowanych dla pedagogów szkolnych.
3. W ramach zadań służących bezpośrednio młodzieży zagrożonej
i niedostosowanej społecznie i ich rodzicom podjęto następujące działania:
- pozyskano 7 osobową grupę wolontariuszy do organizacji zajęć dla wychowanków
ośrodka socjoterapii,
- członkowie stowarzyszenia włączyli się w organizowanie następujących imprez i działań
na rzecz wychowanków ośrodka socjoterapii:
• zorganizowanie nieodpłatnego wejścia na spektakl teatralny dla grupy wychowanków,
• pozyskanie sponsora, który zakupił 20 litrów farby przeznaczonej do pomalowania
pomieszczeń w ośrodku, w których mieszkają wychowankowie, oraz przekazał dla
wychowanków 50 koszulek typu T-shirt;
• pozyskanie sponsora i wykonawcy remontu pomieszczenia współużytkowanego przez
Stowarzyszenie, w którym znajduje się punkt konsultacyjny,
• pozyskanie sponsora, który przekazał 15 arkuszy styropianu, przeznaczonego do
wykonania gazetek dekoracyjnych.
- od stycznia 2006 r. grupa wolontariuszy prowadzi cotygodniowe spotkania z młodzieżą
pod hasłem „Jak znaleźć swoją drogę życia?”. Spotkania te mają formę dyskusji, a kilka
razy zaproszone zostały osoby, które w przeszłości uwikłane były w różne nałogi
i uzależnienia, a którym udało się je przezwyciężyć i obecnie wiodą życie zgodne
z uznanymi normami społecznymi. Niektóre z tych spotkań mają formę śpiewów przy
akompaniamencie gitary.
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- uruchomiono Punkt Konsultacyjny dla młodzieży zagrożonej i niedostosowanej
społecznie i dla ich rodziców /opiekunów/, który działa trzy razy w tygodniu
w godzinach: poniedziałek, czwartek 16-18; wtorek 10-13. Dyżury pełnią psycholodzy
i pedagodzy ze specjalizacją z resocjalizacji i terapii.

III Działalność finansowa
Sprawozdanie finansowe za okres 08.03.2005 do 31.12.2005r. składa się z:
- bilansu na dzień 31.12.05 r., którego suma bilansowa wynosi:
300,65 zł.
- rachunku zysku i strat za rok obrotowy 2005 zamykającego się zyskiem netto
w wysokości:
300,65 zł.
- informacji dodatkowej.
Na przychody z działalności statutowej składają się jedynie składki członków
Stowarzyszenia, które na dzień 31.12.2005 stanowiły ogółem 360,00 zł.
Wydatki Stowarzyszenia na dzień 31.12.2005 wynosiły ogółem 59,35 zł.
Za rok obrotowy 2005 Stowarzyszenie uzyskało zysk netto w wysokości 300,65 zł.

Zarząd Stowarzyszenia
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