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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW „STARA 4” ZA ROK 2013 

 

I.DANE ORGANIZACJI 

1) Nazwa: Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów „Stara 4” 

2) Adres:   ul. Stara 4, 00-231 Warszawa 

3) Data wpisu do KRS: 23.09.2010 r. 

4) Numer KRS: 0000365736 

5) Numer REGON: 142599739 

 

6) Dane dotyczące członków Zarządu Stowarzyszenia: 

 Prezes –    Ewa Hunkiewicz 

 Członek – Beata Chyz-Banek 

 Członek – Alicja Sołtyka–Kamińska 

 Członek – Marta Dąbrowska 

 Członek – Monika Kufel–Pawłowska 

 Członek – Anna Nowińska 

 

8) Dane dotyczące Komisji Rewizyjnej - organu kontrolnego Stowarzyszenia: 

 Przewodniczący Komisji – Hanna Przybińska 

 Członek Komisji – Beata Brzezińska 

 Członek Komisji - Michał Zieliński 

mailto:stp.stara4@op.pl


 

7) Cele statutowe: 

Celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju indywidualnego i społecznego dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin. 

Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje w ramach programu Stowarzyszenia, p.n. 

"Program Stwarzania optymalnych warunków rozwoju wychowanków ZOW" oraz przez: 

 Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki społecznej. 

 Umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w życiu kulturalnym. 

 Identyfikowanie oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży. 

 Wspieranie dzieci zdolnych. 

 Upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, rekreacji, krajoznawstwa i ekologii. 

 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

 Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin. 

 Udzielanie wsparcia rodzinom w wypełnianiu ich zadań opiekuńczych i wychowawczych. 

 Prowadzenie edukacji obywatelskiej i społeczno - prawnej. 

 Pomoc w wyrównywaniu szans rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom niepełnosprawnym. 

 Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową młodzieży, w tym młodzieży niepełnosprawnej. 

 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitację. 

 Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy dziecku i rodzinie. 

 Współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami  

i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. 

 Organizowanie form doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodziną. 

 Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej i wyjazdów studyjnych. 

 Badanie potrzeb społecznych. 

 Prowadzenie wydawnictw edukacyjnych i metodycznych. 

 Promocję działań stowarzyszenia. 

 Wspieranie idei integracji europejskiej. 

 Promowanie wolontariatu. 

 Tworzenie ośrodków pomocy dziecku i rodzinie, w tym mediacyjnych. 

 Tworzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodzinnych. 

 

 



Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników. Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić jednego z członków 

Zarządu do nawiązania stosunku pracy z wybranym do władz członkiem Stowarzyszenia lub innymi osobami. 

 

II. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 

 

Lp. Cele statutowe  

Stowarzyszenie Twórczych 

Pedagogów „Stara 4” 

zrealizowane w 2013r. 

Opis zrealizowanych celów: 

1. Prowadzenie działalności  

w zakresie profilaktyki 

społecznej. 

- Stowarzyszenie prowadziło działalność w zakresie profilaktyki społecznej w ramach: 

 

a) Obozów profilaktycznych: 

- Profilaktyczny obóz letni do Ustki dla 26 dzieci z Ogniska „Mokotów”  w wieku od 7-15 lat, którego celem był 

pobyt dzieci nad morzem z dala od problemów szkolnych, rodzinnych i kontynuacja   oddziaływań 

wychowawczych i profilaktycznych, jakie  zostały zrealizowane w Ognisku „Mokotów” w roku szkolnym 

2012/2013. Obóz odbył się w dniach 01-14.07. 2013r., w  ramach środków finansowych pozyskanych : 

 z Urzędu Dzielnicy Mokotów 

 darowizn i wpłat rodziców 

- Profilaktyczny obóz w Sopotni Wielkiej dla wychowanków Ogniska „Grochów”. Termin projektu to  

03-15.07.2013 r. Beneficjentami projektu było 24 dzieci w wieku 8-14 lat. Obóz adresowany był do dzieci 

najbardziej potrzebujących, ubogich. Program projektu był kontynuacją całorocznej pracy pedagogicznej 

prowadzonej w Ognisku „Grochów”. Dzieci na obozie uczestniczyły w zajęciach dotyczących szeroko rozumianej 

profilaktyki. Zwiększyła się ich świadomość w zakresie niebezpieczeństw, jakie niosą za sobą uzależnienia od 

alkoholu, nikotyny, internetu. Wychowankowie uczestniczyli również w zajęciach dotyczących zdrowego stylu 

życia, zdrowego odżywiania. Obóz odbył się w ramach środków pozyskanych: 

 z Fundacji PKO BP  

 z darowizny z firmy Accenture Sp. z o.o. 

 z wpłat od osób prywatnych 

-„Wakacyjna wyprawa po zdrowie”, czyli  letni obóz profilaktyczny w Sztutowie dla 26 dzieci z Ogniska 

„Bielany” w terminie 25.07.- 05.08.2013r. Celem obozu było ograniczenie zachowań ryzykownych wśród dzieci  

i młodzieży. Obóz odbył się w ramach środków pozyskanych: 



 z Urzędu Dzielnicy Bielany 

 z Fundacji „Pomóżmy Dzieciom” 

 z darowizn i wpłat rodziców 

 

Dwa pierwsze wyżej wymienione obozy zostały zorganizowane  w porozumieniu z Zespołem Ognisk 

Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”. 

 

b) Projektów/programów:  

- „Drabina Doskonałości”. 
Sfinansowanie 16 nagród dla wychowanków Ogniska ”Marymont”, laureatów projektu motywującego dzieci  

do pracy nad sobą. Nagrody zostały wręczone 2 razy w roku . W projekcie wzięło udział 42 dzieci. 

- „Program Wspierania Rodziny”, którego celem była pomoc rodzicom w rozwijaniu umiejętności 

wychowawczych, profilaktyka społeczna dla dzieci, radzenie sobie ze stresem  i presją rówieśniczą. W programie 

wzięło udział 9 rodzin (rodzic + dziecko)z Ogniska „Bielany”. Program objął 14 godzin dydaktycznych 

podzielonych na sesje: dzieci, rodzice, rodzina. 

2. Umożliwienie dzieciom  

i młodzieży udziału w życiu 

kulturalnym. 

Stowarzyszenie umożliwiło dzieciom i młodzieży z Ogniska „Marymont” udział w życiu kulturalnym poprzez 

cykliczne - 3 wyjścia do kina, jednorazowo dla 30 dzieci. 

  

3. Identyfikowanie oraz 

rozwijanie zdolności  

i zainteresowań dzieci  

i młodzieży. 

-  Stowarzyszenie zorganizowało cykliczne zajęcia tematyczne , m.in. „Coś z niczego”, „Moja pierwsza praca”, 

zajęcia plastyczne, zajęcia ceramiczne organizowane w Ogniskach „Bielany”, Marymont” „Praga”, Starówka”  

Zespołu Ognisk Wychowawczych. Celem tych zajęć była twórcza zabawa, rozwijanie kreatywności, rozwój 

zdolności. W zajęciach wzięło udział 150 dzieci. 

 

- Z ramienia Stowarzyszenia Ognisko „Praga” uczestniczyło w  Projekcie organizowanym przez Fundację 

„Pomóżmy Dzieciom”-„Świąteczny upominek”. Dzięki udziałowi w akcji zakupione zostały 3 tablety dla dzieci  

z Ogniska, stanowiące cyfrową pomoc dydaktyczną, wykorzystywaną w procesie terapeutycznym, głównie zaś  

w działaniach kompensacyjnych wspierających rozwój dziecka oraz jego kompetencje czytelnicze. 

 

-Pozyskanie środków na Stypendialny programu motywacyjny p.n. „LIDERZY”, w Ognisku „Starówka”  

od Fundacji „Pomóżmy Dzieciom”,  którego  celem było: 

  Zwiększenie aktywności życiowej i zachowań  prospołecznych wychowanków; 

 Wzrost poczucia własnej wartości dzieci. 



 Wdrażanie do świadomego podejmowania decyzji  

i odpowiedzialnego realizowania podjętych zadań; 

 Kształtowanie samooceny wychowanków w odniesieniu do posiadanych umiejętności  

i podejmowanej aktywności, a nie dóbr materialnych i stopnia zamożności. 

 Dostarczanie alternatywnych wzorców i wartości życia społecznego. 

 Wzrost poczucia przynależności i identyfikacji z grupą. 

 Stworzenie warunków do pozytywnej autoprezentacji  w grupie. 

 Zaszczepienie chęci osiągnięcia sukcesu i wzrost aspiracji życiowych. 

W ciągu roku 2013 przyznano 20 stypendiów w formie nagród finansowych, dzieciom które wyróżniły się 

aktywnością na rzecz własnego rozwoju oraz działalnością na rzecz innych. 

4. Wspieranie dzieci zdolnych. Pozyskanie środków na Stypendialny programu motywacyjny p.n. „LIDERZY”, w Ognisku „Starówka”  

od Fundacji „Pomóżmy Dzieciom” -  patrz pkt.3. 

5. Upowszechnianie zdrowego 

stylu życia, kultury fizycznej  

i sportu, rekreacji, 

krajoznawstwa  

i ekologii. 

W ramach upowszechniania zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, rekreacji, krajoznawstwa  

i ekologii Stowarzyszenie: 

- umożliwiło dzieciom z Ogniska „Marymont”  udział w zajęciach na basenie od lutego do kwietnia 2013, tj. dla 

grupy 10 wychowanków raz w tygodniu oraz 3 wyjścia do kręgielni, jednorazowo dla 30 dzieci 

-zorganizowało w porozumieniu ZOW obozy do Ustki, Sopotni Wielkiej, Ostrowa, Sianożęt – patrz pkt. 1. i pkt. 7 

-zorganizowało obóz do Sztutowa – patrz pkt.1 

6. Zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci  

i młodzieży. 

Stowarzyszenie w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży: 

- zorganizowało akcję „Zima w mieście” w dniach 28.01-08.02. 2013r.: 

 w Ognisku  „Marymont”- dla 30 dzieci 

 w Ognisku „Bielany”  - dla 25 dzieci 

 w Ognisku „Starówka” – dla 33 dzieci 

W ramach przekazanych na ten cel środków finansowych pozyskanych z Fundacji „Pomóżmy Dzieciom” 

zorganizowano: wyjścia do kina, wyjście do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik, wyjście na laserowe 

pojedynki do „Blast Areny”, wyjście do pizzeri, wyjście na desery lodowe do restauracji Grycan, zajęcia plastyczne, 

do których Stowarzyszenie zakupiło materiały plastyczne. 

- zakupiło dla dzieci z  Ogniska „Bielany” konsolę do gier x-box i gry oraz dla dzieci z Ogniska „Starówka konsolę 

do gry x-box wraz z zestawem gier i szafką mobilną do przewożenia sprzętu. 

7. Organizowanie wypoczynku 

dla dzieci, młodzieży  

i rodzin. 

 - Stowarzyszenie w porozumieniu z ZOW zorganizowało dwa obozy profilaktyczne do Sopotni Wielkiej  

i Ustki oraz było organizatorem jednego obozu profilaktycznego do Sztutowa – patrz pkt. 1.  

 



- Stowarzyszenie zorganizowało w porozumieniu z ZOW obozy:  

* w Sianożętach w terminie od 01-12.07.13. dla 32 dzieci z Ogniska „Marymont”. Miał on charakter integracyjno – 

krajoznawczo – turystyczny; 

* w Ostrowie „Wakacyjna przygoda nad morzem” w dniach 01- 13. 07.2013r. Celem projektu było  zapewnienie 

dzieciom uczęszczającym do Ogniska „Starówka” wypoczynku w  sprzyjających warunkach klimatycznych, z dala 

od aglomeracji wielkomiejskiej. Liczba dzieci uczestniczących – 28, w  ramach środków finansowych pozyskanych  

 z Urzędu Dzielnicy Śródmieście 

 z Fundacji „Pomóżmy Dzieciom” 

 z Fundacji BRE Banku 

 z OPS-u  

8. Udzielanie wsparcia 

rodzinom w wypełnianiu ich 

zadań opiekuńczych i 

wychowawczych. 

Stowarzyszenie udzieliło wsparcia rodzinom w wypełnianiu ich zadań opiekuńczych  

i wychowawczych poprzez udział 9 rodzin (dziecko + rodzic) w Programie Wzmacniania Rodziny realizowanym  

w Ognisku „Bielany” – patrz pkt. 1. 

9. Pomoc w wyrównywaniu 

szans rodzinom i osobom  

w trudnej sytuacji życiowej,  

w tym osobom 

niepełnosprawnym. 

W ramach  wyrównywania szans rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom 

niepełnosprawnym Stowarzyszenie dofinansowało wyjazdy wakacyjne dzieciom z 17 rodzin, tj. 18 dzieciom. 

10. Współpracę z organami 

władzy publicznej, 

administracją rządową, 

samorządami, kościołami, 

związkami wyznaniowymi, 

instytucjami  

i organizacjami 

pozarządowymi w kraju i za 

granicą. 

- Stowarzyszenie współpracowało z Urzędami Dzielnic: Śródmieście - Wydziałem Oświaty i Sportu,  Mokotów  

i Bielany - Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia 

 

- Stowarzyszenie utrzymuje stałą współpracę z Fundacją „Pomóżmy Dzieciom”.  

 

- Stowarzyszenie podjęło współpracę z Fundacją BRE Banku, Fundacją PKO BP, firmą Accenture Sp. z o.o.  

i Spółdzielnią Mleczarską „MLEKPOL". 

- Stowarzyszenie zrealizowało wraz z ZOW projekt „Wigilia  2013 - spotkanie pokoleń” dla 50 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z Dzielnicy Bielany. Którego celem min. była: 

wymiana doświadczeń przedstawicieli organizacji, integracja przedstawicieli organizacji  pozarządowych 

działających na terenie Dzielnicy Bielany, promocja postaw obywatelskich i prospołecznych i rozwijanie poczucia 

przynależności  do społeczności lokalnej, zapoznanie dzieci i młodzieży z charakterem pracy organizacji. 

11. Organizowanie form W ramach organizowania form doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z dziećmi, 



doskonalenia umiejętności  

i podnoszenia kwalifikacji 

osób pracujących  

z dziećmi, młodzieżą  

i rodziną. 

młodzieżą i rodziną  Stowarzyszenie zakupiło dla 2 wychowawców z Ogniska „Bielany” pakiety - książki 

instruktażowe do realizacji Programu Wspierania Rodziny, którego celem była pomoc rodzicom w rozwijaniu 

umiejętności wychowawczych, profilaktyka społeczna dla dzieci, radzenie sobie ze stresem  i presją rówieśniczą.  

12. Promocję działań 

stowarzyszenia. 

Promocja działań Stowarzyszenia poprzez: 

- prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia : www.stara4.pl 

 

- Stowarzyszenie opracowało  plakaty, ulotki i wizytówki dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz 

rozpowszechniło wyżej wymienione materiały promocyjne do Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego 

„Dziadka”. 

 

- Działalność Stowarzyszenia promowano na spotkaniach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy 

Żoliborz, w których uczestniczyła Marta Dąbrowska jako członek Zarządu oraz na spotkaniach Partnerstwa 

Marymont - Kaskada utworzonego  w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia w Dzielnicy Żoliborz. 

13. Promowanie wolontariatu. W ramach wolontariatu pracowniczego Ognisko „Bielany” współpracowało z firmą Provident Polska S.A., która 

wyremontowała pracownię socjoterapeutyczną, a Stowarzyszenie  zakupiło komodę i panele podłogowe wraz  

z materiałami potrzebnymi do ich montażu. 
 

W ramach programu p.n. „Program stwarzania optymalnych warunków rozwoju wychowanków ZOW.” : 

- W Ognisku „Bielany” zakupiono fartuchy do wykorzystania w czasie zajęć plastycznych, środki czystości, doposażenie komputerów, drobne 

doposażenie do Ogniska, słodycze na nagrody dla dzieci, pomoce szkolne. 

- W Ognisku „Grochów” zakupiono pomoce edukacyjne, materiały plastyczne i biurowe. 

- W  Ognisku „Marymont dofinansowano zakup materiałów plastycznych do zajęć prowadzonych w Ognisku w ramach programu p.n. „Coś  

z niczego”, zakupiono środki czystości do Ogniska, prezenty urodzinowe dla wychowanków, nagrody dla laureatów programu „Drabina 

Doskonałości”, artykuły do wyposażenia Ogniska, wejściówki na kręgielnię , do kina, opłacono wypożyczenie łyżew, zakupiono bilety  

do Manufaktury Cukierków, na basen, materiały plastyczne na Warszawską Strefę Rodziny. 

- W Ognisku Starówka” zakupiono artykuły do zajęć, artykuły spożywcze, artykuły czystościowe, wyposażenia i artykuły techniczne,  nagrody 

dla dzieci  i dyplomy,  bilety ZTM i wstępu. 

- W Ognisku „Stara Prochownia” – sfinansowano projekt „Zima w mieście”, zakupiono artykuły do zajęć, wyposażenie i artykuły techniczne, 

bilety ZTM i wstępu. 

 



III. INFORMACJA O WYSOKOSCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW  

Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ (w zł) 

 

Przychody ogółem z B.O.                                                                                                                                                                            269 450,08 

W tym: 

Bilans otwarcia na 01.01.2013r.                                                                                                                                                                   24 077,18 

Przychody z działalności statutowej:  

-wpłaty OPS                                                                                                                                                                                                      7 450,00 

-wpłaty rodziców na obozy dzieci                                                                                                                                                                   17 300,00 

-dotacje                                                                                                                                                                                                            85 877,00 

-darowizny                                                                                                                                                                                                     134 055,00 

-składki członkowskie                                                                                                                                                                                          690,00 

-odsetki bankowe                                                                                                                                                                                                      0,90 

 

IV. WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOSCI GOSODARCZEJ 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

V. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

Koszty poniesione w B.O.                                                                                                                                                                           233 918,34                                                                                         

W tym: 

Koszty realizacji zadań statutowych: 

-wydatki na obozy z OPS                                                                                                                                                                                  7 450,00 

-wydatki na obozy z wpłat rodziców                                                                                                                                                               17 300,00 

-wydatki z dotacji na obozy                                                                                                                                                                            85 877,00 

-wydatki z darowizn na obozy                                                                                                                                                                        64 151,42 

-zakup artykułów do zajęć                                                                                                                                                                               12 665,61 

-zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                                                        3 728,12  

-stypendia, nagrody, dyplomy                                                                                                                                                                           2 406,25 

-bilety (kino, muzea, itp.)                                                                                                                                                                                  7 465,92 

-zakup artykułów czystościowych                                                                                                                                                                    1 339,24 

-zakup artykułów technicznych i wyposażenia                                                                                                                                               19 780,27 

-ubezpieczenie wycieczek                                                                                                                                                                                    909,00 



-umowy zlecenia                                                                                                                                                                                             10 500,00 

-zwroty do Dzielnicy                                                                                                                                                                                            258,81 

Opłaty: 

-opłaty bankowe                                                                                                                                                                                                     86,70 

 

VI. DODATKOWE DANE 

-liczba zatrudnionych o pracę – 0 

-liczba zatrudnionych na umowę o dzieło – 0 

-liczba zatrudnionych na umowę zlecenie – 6 

-udzielone pożyczki pieniężne – 0,00 zł 

-wartość nabytych obligacji i akcji – 0,00zł 

-wartość zobowiązań – 0,00zł  

 

Posiadane środki pieniężne na dzień 31.12.2013r. (poz. III minus poz. V)                                                                                              35 531,74         

 

VII. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE  

I SAMORZADOWE 

 

Stowarzyszenie realizowało zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących ochrony i promocji zdrowia w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS, w tym organizacji kolonii i obozów z programami profilaktycznymi dla dzieci  

i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu dzielnic: Bielany, Mokotów m.st. Warszawa. 

Tytuły zadań: 

- „Profilaktyczny obóz letni do Ustki” w dniach 01-14.07. 2013r.  

-„Wakacyjna wyprawa po zdrowie” w Sztutowie w dniach  25.07. - 05.08.2013r. 

Wyżej wymienione zadania to forma wspierania zadań publicznych przez Prezydenta m.st. Warszawy. 

 

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola przez organy publiczne. Kontrola – wizytacja obozu profilaktycznego:  

-  w Sztutowie (kontrolujący: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa - Burmistrz Dzielnicy Bielany ) 

-  w Ustce (kontrolujący: Sanepid) 

 

Organy kontrolujące nie miały uwag, a dokumentacja została oceniona pozytywnie. 

 


