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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW „STARA 4” ZA ROK 2014 
 

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 – Anna Nowińska  

 

7) Dane dotyczące Komisji Rewizyjnej - organu kontrolnego Stowarzyszenia:  

. Przewodniczący Komisji – Hanna Przybińska  

. Członek Komisji – Beata Brzezińska  

. Członek Komisji – Edyta Dalmata 

 

8) 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 (Zespołu Ognisk Wychowawczych) 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.  

 Organizowanie form doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji osób 

pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodziną.  
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 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.  

 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. 

 

 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 2014 r. 

Opis zrealizowanych celów: 

1. Prowadzenie działalności w zakresie 

profilaktyki społecznej. 

Stowarzyszenie prowadziło działalność  

w zakresie profilaktyki społecznej w ramach: 

a)obozów profilaktycznych: 

-Profilaktyczny obóz w Sianożętach  

p.n. „Wakacyjna wyprawa po zdrowie”  

w dniach 12.07.-23.07.20014r. dla 29 dzieci  

z Ogniska „Bielany” ZOW. Obóz odbył się  

w ramach środków pozyskanych m.in. z Urzędu 

Dzielnicy Bielany, dofinansowania Fundacji 

„Pomóżmy Dzieciom” i dofinansowania  

w ramach akcji TVP „Reklama dzieciom”; 

-Socjoterapeutyczny obóz w Sopotni Wielkiej 

p.n. „Razem na szczyt” w dniach 12.07- 

23.07.2014r. dla 25 dzieci z Ogniska 

„Grochów” ZOW. Obóz odbył się w ramach 

środków pozyskanych m.in. z Fundacji PKO BP 



i Firmy Accenture; 

b)Projektów/programów: 

- 20 nagród  dla 20 laureatów programu 

motywacyjnego p.n. „Drabina doskonałości”  

z Ogniska „Marymont” ZOW. 

-Stowarzyszenie pozyskało środki na realizację 

programu motywacyjnego „Liderzy” w Ognisku 

„Starówka” ZOW, którego celem było m.in. 

zwiększanie aktywności życiowej i zachowań 

prospołecznych wychowanków. W ciągu roku 

2014 nagrodzono  36 dzieci nagrodami 

rzeczowymi. Były to osoby, które  wyróżniły się 

aktywnością na rzecz własnego rozwoju oraz 

działalnością na rzecz innych.                                       

2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży 

udziału w życiu kulturalnym. 

Stowarzyszenie umożliwiło dzieciom  

i młodzieży udział w życiu kulturalnym 

poprzez: 

- zakup biletów do kina dla wychowanków 

Ogniska „Marymont” ZOW; 

-zorganizowanie wyjścia do kina  z okazji 

pierwszego dnia wiosny dla grupy 36 dzieci  

z Ogniska „Starówka” ZOW. 

3. Identyfikowanie oraz rozwijanie 

zdolności i zainteresowań dzieci  

i młodzieży. 

-Stowarzyszenie umożliwiło zorganizowanie 

cyklicznych zajęć tematycznych: plastycznych  

i ceramicznych w Ognisku „Marymont” ZOW  

i „Bielany” ZOW. Celem tych zajęć było 

rozwijanie kreatywności i rozwój zdolności.  

W zajęciach wzięło udział 35 dzieci. 

-Stowarzyszenie wsparło projekt kulturalno-

artystyczny pn. „Szufladka” realizowany  

w Ognisku „Praga” ZOW, poprzez zakup 

materiałów plastycznych do zajęć. 

-Stowarzyszenie zrealizowało zadanie  

pn. „Wyrównywanie szans edukacyjno-

rozwojowych dla dzieci w dwóch grupach 

wiekowych 2-5lat oraz 6-15 lat” poprzez zakup 

pomocy edukacyjnych i materiałów 

plastycznych do zajęć. Zadanie było 

zrealizowane dzięki dotacji Fundacji Leopolda 

Kronenberga. Po zakończeniu zadnia odbyła się 

kontrola zrealizowanego zadania przez 

Fundację, tj, dokumentacji finansowej. Organ 

kontrolujący - Fundacja Kronenberga nie miała 

żadnych zastrzeżeń. 

4. Wspieranie dzieci zdolnych. -Stowarzyszenie wsparło program motywacyjny 

„Kidimandżaro” realizowanego w Ognisku 

„Praga” ZOW przez zakup słodyczy i nagród 

dla liderów projektu. 

-Pozyskanie środków na realizację programu 

motywacyjnego pn. „Liderzy” w Ognisku 



„Starówka”  ZOW - patrz pkt.1 

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” 

ZOW wypożyczenie łyżew dla 20 dzieci  

w ramach akcji Ogniska „Zima w mieście”; 

-zorganizowało w porozumieniu z ZOW 

profilaktyczny obóz w Sianożętach, 

 socjoterapeutyczny obóz w Sopotni Wielkiej – 

patrz pkt.1.; 

-zorganizowało w porozumieniu z ZOW obozy 

letnie do Ustki, obóz letni do Sopotni Wielkiej  

i obóz letni w Sianożętach - patrz pkt.7. 

6. Zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży. 

W ramach zagospodarowania czasu wolnego 

dzieci i młodzieży Stowarzyszenie wsparło 

dwutygodniową akcję Ogniska „Praga” ZOW 

„Lato w mieście” przez wyjście dzieci  

do pizzeri, na lody  i restauracji McDonalds 

oraz pomogło zorganizować cykliczne zajęcia 

kulinarne i plastyczne  w Ognisku „Starówka” 

ZOW poprzez zakup materiałów do zajęć 

(spożywczych i plastycznych). 

7. Organizowanie wypoczynku  

dla dzieci, młodzieży i rodzin. 

Stowarzyszenie w porozumieniu z ZOW 

zorganizowało obozy letnie - 

socjoterapeutyczny do Sopotni Wielkiej  

i profilaktyczny do  Sianożęt - patrz pkt.1 oraz:  

-obóz letni do Sopotni Wielkiej p.n. „Wyprawa 

w góry” w dniach 30.06.-12.07.2014r. dla 26 

dzieci z Ogniska „Starówka” ZOW; 

-obóz letni (rekreacyjno-krajoznawczy)  

do Sianożęt w dniach 30.06.-11.07.2014r. dla 29 

dzieci z Ogniska „Marymont” ZOW; 

- obóz letni do Ustki p.n. „Sposób na 

zdrowie...na Mokotowie” w dniach 01.-14 

07.2014r. dla 29 dzieci z Ogniska „Mokotów”. 

8. Udzielanie wsparcia rodzinom  

w wypełnianiu ich zadań 

opiekuńczych i wychowawczych.  

Stowarzyszenie udzieliło wsparcia rodzinom  

w wypełnianiu ich zadań opiekuńczych poprzez:  

-pomoc w zorganizowaniu imprezy 

integracyjnej dla rodzin wychowanków Ogniska 

„Marymont” ZOW oraz uczestników Klubu 

Rodzica Autyzm – Help i zakup artykułów 

żywieniowych na w/w imprezę; 

-prowadzenie zintegrowanych działań 

skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-

18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia 

na obszarze dziecięcych stref wsparcia 

„STONOGA” przez realizację zadania 

publicznego pod nazwą „Bielańska Stonoga”  

w okresie wrzesień-grudzień 2014r., a w nim 



realizacja Programu Wzmacniania Rodziny  

dla 19 rodziców i 21 dzieci oraz konsultacji 

wychowawczych dla 13 innych dzieci i 14 

innych rodziców. 

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 15 

wychowankom Ogniska „Marymont” ZOW; 

-pozyskało z Fundacji „Pomóżmy Dzieciom” 

środki finansowe na zakup prezentów 

świątecznych, w tym stołu do piłkarzyków  

dla 40 dzieci  z Ogniska „Starówka” ZOW; 

10. Współpraca 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 Funduszy Europejskich, Bielany i Mokotów – 

Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia. 

-Stowarzyszenie utrzymuje stałą współpracę  

z Zespołem Ognisk Wychowawczych  

im K. Lisieckiego „Dziadka” i  Fundacją 

„Pomóżmy Dzieciom”. 

-Stowarzyszenie współpracowało z Fundacją 

Leopolda Kronenberga, Fundacją PKO BP, 

Fima Accenture Sp. z o.o. 

11. Promocja działań Stowarzyszenia. -Promocja działań Stowarzyszenia poprzez 

prowadzenie strony internetowej; 

-Działalność Stowarzyszenia promowana była 

na pikniku pn. „Rodzina w działaniu” 

zorganizowanym w ramach realizacji  zadania 

publicznego „Bielańska Stonoga” w dniu 

27.09.2014r.   

12. Promowanie wolontariatu. Stowarzyszenie promowało działania 

wolontarystyczne poprzez pracę wolontariuszy  

w czasie realizacji zadania publicznego 

„Bielańska Stonoga”. 

W ramach programu p.n. „Program stwarzania optymalnych warunków rozwoju 

wychowanków ZOW.” : 

-W Ognisku „Bielany” ZOW zakupiono  materiały do zajęć, nagrody dla dzieci, doposażono 

Ognisko – pracownię socjoterapeutyczną i komputerową. 

-W Ognisku „Marymont” ZOW  zakupiono lustra do sali rehabilitacyjnej, wyposażenie  

do pracowni stolarskiej i Ogniska, zabawki dla dzieci, materiały do zajęć plastycznych, środki 

czystości i materiały biurowe, artykuły do wyposażenia kuchni oraz wypożyczono stroje  

na występ wigilijny 

-W Ognisku „Starówka” ZOW zakupiono artykuły do zajęć, artykuły spożywcze, artykuły 

czystościowe, wyposażenie do Ogniska , bilety do kina , nagrody i dyplomy dla dzieci. 

-W Ognisku „Okęcie” ZOW zakupiono bilety ZTM, artykuły do zajęć i wyposażenie  

do Ogniska, dofinansowano obóz letni do Kołobrzegu. 

W Ognisku „Stara Prochownia” zakupiono wyposażenie Ogniska i pomoce do zajęć 

plastycznych, dofinansowano akcję „Zima w mieście” i obóz letni.   

 



 

 

 

III. INFORMACJA O WYSOKOSCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW  

Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ                                                                        (w zł)  
Przychody ogółem z B.O. –                                                                                        274 434,36 

 

W tym:  

Bilans otwarcia na 01.01.2014r. –                                                                                 35 531,74 

Przychody z działalności statutowej:  

-wpłaty OPS –                                                                                                                5 950,00 

-wpłaty rodziców na obozy dzieci –                                                                            25 970,00 

-dotacje –                                                                                                                     70 152,00 

-program Stonoga -                                                                                                      22 014,00 

-darowizny –                                                                                                               114 246,61 

-składki członkowskie-                                                                                                      570,00 

-odsetki bankowe –                                                                                                                0,01 

 

IV. WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOSCI GOSODARCZEJ  
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 

V. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH  

Koszty poniesione w B.O. –                                                                                        238 646,13 

 

W tym:  

1.Koszty realizacji zadań statutowych:  

-wydatki na obozy z OPS –                                                                                             5 950,00  

-wydatki na obozy z wpłat rodziców –                                                                         25 970,00 

-wydatki z dotacji na obozy –                                                                                       70 152,00 

-wydatki z darowizn na obozy –                                                                                   75 791,36 

-zakup artykułów do zajęć -                                                                                          14 372,67 

-zakup artykułów spożywczych –                                                                                   2 179,88  

-nagrody, dyplomy –                                                                                                       1 933,50 

-bilety (kino, muzea, itp.) –                                                                                                916,00 

-zakup artykułów czystościowych –                                                                                  726,54 

-zakup artykułów technicznych i wyposażenia –                                                          15 420,73 

-ubezpieczenie wycieczek -                                                                                                    0,00 

-program „Bielańska Stonoga” –                                                                                  23 268,29 

-zwroty do Dzielnicy –                                                                                                    1 254,29 

-nagroda ufundowana przez STP za Turniej                                                                      300,00 

 

2.Opłaty:  

-opłaty bankowe  -                                                                                                                92,10 

 

3. Usługi:                                                                                                                            318,77 

 

VI. DODATKOWE DANE  

-liczba zatrudnionych o pracę – 0  

-liczba zatrudnionych na umowę o dzieło – 0  

-liczba zatrudnionych na umowę zlecenie –  8 



-udzielone pożyczki pieniężne – 0,00 zł  

-wartość nabytych obligacji i akcji – 0,00zł  

-wartość zobowiązań – 0,00zł  

 

Posiadane środki pieniężne na dzień 31.12.2014r. (poz. III minus poz. V) – 35 788, 23 

 

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:  

-„Sposób na zdrowie...na Mokotowie” – obóz letni do Ustki w dniach 01-14.07.2014r. 

-„Wakacyjna wyprawa po zdrowie” –obóz letni w Sianożętach w dniach 12.-23.07.2014r. . 

 

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 Sianożętach (kontrolujący: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa -Burmistrz Dzielnicy 

Bielany ) 

-w Ustce (kontrolujący: Sanepid) 

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

 

 


