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

Za okres od 5 marca 2009 do 8 marca 2010
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.
2.

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes
Z-ca Prezesa
Sekretarz
Skarbnik
Członek

Damek Jolanta
Gniewek Piotr
Czyż Magdalena
Buczkowska Aleksandra
Mika Tomasz

3. Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący
Sekretarz
Członek

Paluchowska Maria
Wołyniak Danuta
Chodorowska Agnieszka

4. W dniu 8.03.2010 r. Stowarzyszenie liczyło 33 członków.
5. W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia na swych posiedzeniach
zajmował się działalnością statutową i formami oddziaływań na rzecz młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii mieszczącego
się przy ul. Starobielskiej 9
Podjęto uchwały w sprawach:
-podziału funkcji w zarządzie, program działania Stowarzyszenia
-dofinansowania czasu wolnego wychowanków w roku szkolnym 2009/10, zakupu książek do
biblioteki oraz finansowania projektu „Eksperymentuj prozdrowotnie”,
-powierzenia obowiązków księgowej,
- przyjęcia członka stowarzyszenia,
- sfinansowania: festynu rodzinnego; zajęć związanych z organizacją czasu wolnego realizowanych
przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, nagród dla wychowanków
- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego,
- przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami na działalność statutową,
- zwołania Walnego Zgromadzenia,
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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.
Działalność Stowarzyszenia skupiła się na trzech zadaniach:
1- tworzenia warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia,
2- promowania 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 od marca 2009 do marca 2010”,
b/ prowadzono niezbędną dokumentację finansową wynikającą z przepisów
o rachunkowości,
2. W celu upowszechnienia misji i promowania Stowarzyszenia w środowisku,
zrealizowano następujące zadania:
a/ aktualizowano stronę internetową,
b /zapoznano członków z zadaniami podjętymi do realizacji,
c/ rozpowszechniano ulotki reklamowe o punkcie konsultacyjnym,
d/ opracowano i rozpropagowano ulotkę informacyjną o sposobie przekazania 1% podatku na rzecz
Stowarzyszenia.
3. W ramach zadań służących bezpośrednio młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie
oraz ich rodzicom, podjęto następujące działania:
- kontynuowano

działania Punktu Konsultacyjnego dla młodzieży zagrożonej i niedostosowanej
społecznie i dla ich rodziców /opiekunów/. Punkt działa dwa razy w tygodniu w godzinach:
poniedziałek, czwartek 16-18. Dyżury pełni psycholog. Z punktu korzysta nieodpłatnie młodzież
i ich rodzice z terenu miasta Bielska-Białej (punkt działa od 2 listopada 2006),
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- dofinansowano projekt „Eksperymentuj prozdrowotnie”, w ramach którego młodzież brała
udział we wspinaczce skałkowej oraz zajęciach dotyczących terapii uzależnień
(koszt: 99,40 zł)
- Dofinansowano 4 wycieczki do Żywca, Inwałdu, Szyndzielnia, muzeum w ramach
„Edukacji regionalnej” (koszt 682,00 zł)
- w dniu 14 października 2009 zorganizowano festyn dla wychowanków Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii oraz ich rodziców. W czasie festynu odbyły się grupowe konkurencje
sprawnościowe oraz interdyscyplinarny konkurs wiedzy.
W festynie zaangażowani byli harcerze z Drużyny Wędrowników Hufca Beskidzkiego
„Nieśmiertelni”, którzy zorganizowali pokazy różnych umiejętności i sprawności
(m.in. pierwszej pomocy przedmedycznej, wiązania liny, terenoznawstwa, szyfrów). Wszystkie
te umiejętności zostały zastosowane w końcowej sztafecie, w której wzięli udział
wychowankowie.
Zwycięzcy wszystkich konkurencji otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez
Stowarzyszenie. (Koszt organizacji festynu 766,90 zł)
Relacja z festynu www.szukamdrogi.republika.pl
- Stowarzyszenie sfinansowało wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
wyjścia na lodowisko, do kina, na basen, tor saneczkowy, wyżywienie na wycieczkach, zakupiono
książki do biblioteki oraz nagrano lektury szkolne w Bibliotece Pedagogicznej (koszt 1566,72 zł)
- Stowarzyszenie finansowało nagrody na konkursy dla wychowanków (koszt 677,93zł)

III Działalność finansowa
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2009 do 31.12.2009 r. składa się z:
- bilansu na dzień 31.12.09 r., którego suma bilansowa wynosi: 3855,08 zł
- rachunku zysku i strat za rok obrotowy 2009, zamykającego się zyskiem netto
w wysokości: 3855,08 zł
- informacji dodatkowej.
Na przychody z działalności statutowej, w wysokości 8273,66 zł, składają się:
-

składki członków Stowarzyszenia, które na dzień 31.12.2009 stanowiły ogółem 384,00 zł,
1% odpisów od podatku - 4677,50 zł
wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego - 100,00 zł
zysk z roku 2008- 3112,16 zł

Przychody finansowe – 0,26 zł, łącznie przychody 8273,92 zł
Wydatki Stowarzyszenia na dzień 31.12.2009 r. wynosiły ogółem 4418,84 zł:
- na realizację celów statutowych organizacji wydano 3663,82 zł
- wydatki administracyjne 755,02 zł
Za rok obrotowy 2009 Stowarzyszenie uzyskało zysk netto w wysokości 3855,08 zł.
Zarząd oszacował wartość pracy wolontariatu (brutto):
- praca księgowego – 3600,00 zł
- organizacja festynu – 5000,00 zł
- praca w punkcie konsultacyjnym – 10000,00 zł
- praca zarządu – 6000,00 zł
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