SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY MŁODZIEŻY
„SZUKAM DROGI”
43-300 BIELSKO-BIAŁA
UL. STAROBIELSKA 9
Za okres od 10 marca 2014 r. do 19 marca 2015 r.
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

Paweł Janczura
Adam Pitas
Justyna Wośko
Aleksandra Buczkowska
Magdalena Bielak

3. Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący
Sekretarz
Członek

Maria Paluchowska
Danuta Wołyniak
Anna Wojtusiak-Boba

4. W dniu 19.03.2015 r. Stowarzyszenie liczyło 29 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:
-zmiany zasad rachunkowości w związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
-wydatków na realizację zadań statutowych w r. szk. 2014/2015
-wystąpienia
z wnioskiem o dofinansowanie projektu: „Wykorzystanie edukacji
przygodowej w integracji młodzieży gimnazjalnej zagrożonej wykluczeniem społecznym”
- przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 r.;
- zwołania Walnego Zgromadzenia;
- przyjęcia planu pracy zarządu na lata 2015-2017 i planu finansowego na rok 2015 r.
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 działanie na rzecz młodzieży zagrożonej niedostosowaniem
społecznym, eliminowanie przyczyn i zaburzeń zachowania, przygotowania jej do życia zgodnie
z obowiązującymi normami społecznymi a także niesienie pomocy ich rodzinom.
Działalność Stowarzyszenia skupiła się na trzech zadaniach:
1- tworzenia warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia,
2- promowania Stowarzyszenia w środowisku lokalnym,
3- wspierania działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej, przy
ul.
Starobielskiej 9
Ad. 1. W ramach tworzenia warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie
Stowarzyszenia zrealizowano następujące zadania:
a/ opracowano plan wydatków finansowych,
b/ prowadzono niezbędną dokumentację pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz działalności
finansowej.
Ad. 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/ rozpropagowano informację o sposobie przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia,
co przyczyniło się na zwiększenie przychodów finansowych.
Ad. 3. W ramach wspierania działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej
oraz działania na rzecz młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i ich rodzin,
sfinansowano następujące zadania:
-zakupiono książki do biblioteki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

-zakupiono materiały do zajęć plastycznych, sportowych, dofinansowano organizację zajęć
pozaszkolnych (kino, teatr, pływalnia, wycieczki, konkursy, socjoterapia itp.)

-festyn szkolny.

-kontynuowano działania Punktu Konsultacyjnego dla młodzieży zagrożonej i niedostosowanej
społecznie i dla ich rodziców /opiekunów (zadania te realizowali psycholog i pedagog).
Z punktu może korzystać nieodpłatnie młodzież i ich rodzice z terenu miasta Bielska-Białej punkt działa od 2 listopada 2006.
III Działalność finansowa
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. składa się z:
- informacji wprowadzającej

- bilansu
- rachunku wyników
- informacji dodatkowej.
Przychody z działalności statutowej:
- w badanym roku 2014 Stowarzyszenie osiągnęło przychody z działalności statutowej
w wysokości 14519,53 zł, w tym: zysk bilansowy z roku 2013 r. wynosi 5814,95 zł; składki
członkowskie 600,00 zł (w tym 165 zł wyrównania za rok poprzedni); 1% odpisów od podatku
8 082,80 zł; darowizna 21,78 zł. Ponadto przychody finansowe w wysokości 0,71 zł.
Wydatki Stowarzyszenia na dzień 31.12.2014 r. wynosiły:

Koszty działalności statutowej i administracyjnej wyniosły 6002,70 zł w tym:
-zużycie materiałów na działalność statutową administracyjną – 4247,62 zł,
-pozostałe koszty działalności statutowej i administracyjnej – 1754,78 zł.
Koszty działalności statutowej wynoszące 5700,70 zł obejmują:

-zakup książek do biblioteki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - 1 675,70 zł

-zakup materiałów do zajęć plastycznych, sportowych, sprzęt sportowy i in. - 1 996,48 zł
-festyn szkolny - 573,26 zł

-dofinansowanie organizacji zajęć pozaszkolnych (kino, teatr, pływalnia, wycieczki, konkursy,
socjoterapia itp.) - 1 455,26 zł

Koszty działalności administracyjnej w wysokości 301,70 zł obejmują:

-zakup materiałów 73,70 zł

-usługi obce 198,00 zł (m.in. opłaty bankowe, fotograficzne)
-opłaty sądowe 30,00 zł

Ponadto członkowie Stowarzyszenia wnieśli własny wkład w postaci materiałów i sprzętu
wykorzystywanego do prac administracyjnych.
Zarząd oszacował wartość pracy wolontariatu (brutto):
- obsługa kasy i księgowości – 4000,00 zł
- praca zarządu – 3000 zł
- praca wolontariatu na festynie – 2000 zł

Z a r z ą d:

