
S TOWARZYS ZENIE TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW „St ara 4 "
KRS 0000365736
NIP 525 24 90 934
REGON 142599739
ADRES 00-231 Warszawa, ul. Stara 4
e-mail stp.stara4@op.pl
Nr konta 50 1240 1138 1111 0010 3585 3126

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW „STARA 4”ZA ROK 2015

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 Zespołu Ognisk Wychowawczych”tzw. SOWA. Od 1 lipca 2015 r. Zespół
Ognisk Wychowawczych jest w strukturach Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna
Warszawa”. Stowarzyszenie działa poprzez:

· 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.

· 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 2015r.

Opis zrealizowanych celów:

1. Prowadzenie działalności w zakresie
profilaktyki społecznej.

Stowarzyszenie prowadziło działalność
w zakresie profilaktyki społecznej przez:

-realizację projektu „Bielańska Stonoga”,
a w nim programu profilaktycznego
pn. Program Wzmacniania Rodziny oraz
w ramach tego programu przeprowadziło
konsultacje wychowawcze dla uczestników
zajęć.

Stowarzyszenie współfinansowało:
-realizację profilaktycznego obozu
do Przywidza dla 25 dzieci z Ogniska Grochów
pn. „Zdrowo i sportowo”w dniach 13-25.07.
2015r.;



-rekreacyjno - profilaktycznego obozu
pn. „Mam apatyt na zdrowie” dla 25
wychowanków w Sopotni Wielkiej w dniach
27.06.-10.07.2015r.

2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży
udziału w życiu kulturalnym.

Stowarzyszenie umożliwiło dzieciom
i młodzieży udział w życiu kulturalnym przez:
-zakup biletów do teatru i kin
dla wychowanków z Ogniska Grochów
Marymont, Okęcie.

3. Identyfikowanie oraz rozwijanie
zdolności i zainteresowań dzieci i
młodzieży

Stowarzyszenie umożliwiło rozwijanie
zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży
z CWR „Rodzinna Warszawa”przez:

- współfinansowanie realizacji programu SOWA
w Ogniskach: Bielany, Grochów, Marymont,
Muranów, Okęcie, Praga, Starówka przez zakup
materiałów do zajęć (kulinarnych, plastycznych,
sportowych);
-wsparcie i umożliwienie cyklicznej realizacji
projektu kulturalno –plastycznego
pn. „Szufladka”i Rodzinnego Klubu Malucha
„Miś”w Ognisku Praga przez zakup materiałów
do zajęć;

4. Wspieranie dzieci zdolnych. Stowarzyszenie wspierało dzieci zdolne-
wychowanków Ognisk CWR „Rodzinna
Warszawa”przez:
-zakup nagród dla dzieci najzdolniejszych
biorących udział w zajęciach dodatkowych
z Ogniska Grochów.
-wsparcie programów motywacyjnych
w Ogniskach: Marymont, Praga, Starówka przez
zakup nagród dla laureatów.

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

Stowarzyszenie w ramach upowszechniania
zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu
rekreacji, krajoznawstwa i ekologii wsparło
realizację programu obozów letnich w Sopotni
Wielkiej:
-dla 25 dzieci z Ogniska Praga w dniach 11.07.-
24.07.2015r.
-dla 26 dzieci z Ogniska Bielany w dniach 25.07.
-07.08.2015r.
-dla 24 dzieci z Ogniska Gocław w dniach
08-21.08.2015r.

oraz
-do Ostrowa dla 28 dzieci z Ogniska Starówka
w dniach 29.06-11.07.2015r.



- do Sianożęt dla 32 dzieci z Ogniska Marymont
w dniach 29.06.-10.07.2015r.
-do Ostrowa Pieckowskiego dla 25 dzieci
z Ogniska Okęcie w dniach 30.06.-11.07.2015r.
-do Sianożęt dla 23 dzieci z Ogniska Starówka
w dniach 11.07.-24.07.2015r.
-do Ustki dla 30 dzieci z Ogniska Mokotów
w dniach 30.06.-13.07.2016r.
i
- Patrz pkt. 1

- Stowarzyszenie sfinansowało zakup dla
Ogniska Starówka mini siłowni.

6. Zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie stwarzało warunki
do zagospodarowania czasu wolnego dzieci
i młodzieży z Ognisk CWR „Rodzinna
Warszawa”przez :
-częściowe sfinansowanie programu akcji
pn. „Zima w mieście”w Ogniskach Grochów,
Marymont, Mokotów, Praga, tj. zakup biletów
na kręgielnię, lodowisko, kina, muzeów i plac
zabaw wypożyczenie łyżew i zakupienie
materiałów do zajęć plastycznych;
-wsparcie organizacji imprezy integracyjnej-
Wystawy Zwierząt Domowych, warsztatów
bożonarodzeniowych i wielkanocnych
w Ognisku Praga;

-Patrz pkt. 1 i pkt.5
7. Organizowanie wypoczynku dla

dzieci, młodzieży i rodzin.
-Patrz pkt.1 i pkt. 5

8. Udzielanie wsparcia rodzinom w
wypełnianiu ich zadań opiekuńczych
i wychowawczych.

-Patrz pkt 1. i pkt. 5

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

Stowarzyszenie stwarzało warunki
do wyrównywania szans rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom
niepełnosprawnym przez:
-zakupienie pomocy szkolnych dla dzieci
z Ogniska Bielany, Praga i Starówka;
-dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego
23 wychowankom Ogniska Marymont.

10. Współpraca z organami władzy
publicznej, administracją rządową,
samorządami, kościołami, związkami
wyznaniowymi, instytucjami
i organizacjami pozarządowymi
w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie współpracowało z:
-Biurem Polityki i Projektów Społecznych
m.st Warszawa;
-Fundacją Pomóżmy Dzieciom;
-W ramach konsorcjum „Bielańska Stonoga”
z organizacjami: Stowarzyszenie Nauczycieli
i Rodziców „Aktywna Szkoła”, Fundacja Bene
Vobis, Stowarzyszenie „Mamy czas”, TKKF „



Chomiczówka”, Uczniowski Klub Sporowy G-8
Bielany, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

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

-Ognisko Bielany zakupiło upominki świąteczne dla dzieci, pomoce szkolne
i biurowe, materiały, sprzęt i pomoce do zajęć tematycznych (plastycznych, wokalnych,
kulinarnych), doposażyło pracownię komputerową oraz sfinansowało zakup nagród dla dzieci
i prelekcję n/t bezpieczeństwa w górach;
- Ognisku Grochów zakupiło sprzęt elektroniczny, wyposażenie do Ogniska i artykuły
do zajęć plastycznych oraz sfinansowało wypożyczenie łyżew;
-Ognisko Marymont zakupiło zabawki dla dzieci, materiały do zajęć plastycznych, środki
czystości i materiały biurowe, artykuły do wyposażenia kuchni, oraz sfinansowało realizację
programu obozu letniego w Sianożętach i akcji „Zima w mieście”;
- Ognisko Muranów zakupiło materiały plastyczne;
- Ognisko Okęcie zakupiło materiały do zajęć (plastycznych i filmowe, taneczne), czapki dla
dzieci wyjeżdżających na obóz letni oraz sfinansowało zakup biletów na spektakle w teatrze
Ochota i na lodowisko;
- Ognisko Praga zakupiło zabawi, pomoce do zajęć plastycznych, socjoterapeutycznych ,
edukacyjnych, artykuły biurowe, do wyposażenia kuchni i wnętrz Ogniska oraz sfinansowało
zakup nagród dla dzieci objętych programem motywacyjnym;
-Ognisko Starówka zakupiło materiały do zajęć, artykuły spożywcze i czystościowe,
sfinansowało zakup wyposażenia do Ogniska i nagród dla dzieci.

III. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ (w zł)

Przychody ogółem z B.O. – 253 104,66

W tym:
Bilans otwarcia na 01.01.2015r. – 35 788, 23

Przychody z działalności statutowej:
- dotacja na program „Bielańska Stonoga”– 57 910, 00
- przeksięgowanie środków własnych na pr. Bielańska Stonoga”– 1 269, 35
- darowizny na obozy z Fundacji Pomóżmy Dzieciom - 84 199, 92
- darowizny inne z Fundacji Pomóżmy Dzieciom - 73 337, 08

- składki członkowskie – 600, 00

- odsetki bankowe – 0,08



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

V. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Koszty poniesione w B.O. – 211 590, 30

W tym:
1.Koszty realizacji zadań statutowych:
-wydatki z darowizn na obozy – 84 670, 13
-zakup artykułów do zajęć - 21 482, 76
-zakup artykułów spożywczych – 1 518,12
-nagrody, dyplomy – 8 913,58
-bilety (kino, muzea, itp.) - 4 466, 20
-zakup artykułów czystościowych – 572, 74
-zakup artykułów technicznych i wyposażenia – 28 815, 29
-ubezpieczenie wycieczek - 48, 00

-program „Bielańska Stonoga”– 57 910, 00
-przeksięgowanie z Ogniska „Bielany”na „Bielańską Stonogę”– 1 269, 35
-umowy zlecenia i pochodne – 1 320, 00

2.Opłaty:
-opłaty bankowe - 604,13

3. Usługi:

VI. DODATKOWE DANE
-liczba zatrudnionych o pracę –0
-liczba zatrudnionych na umowę o dzieło –0
-liczba zatrudnionych na umowę zlecenie –15
-udzielone pożyczki pieniężne –0,00zł
-wartość nabytych obligacji i akcji –0,00zł
-wartość zobowiązań –0,00zł

Posiadane środki pieniężne na dzień 31.12.2015r. (poz. III minus poz. V) – 41 514, 36

VII. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
I SAMORZĄDOWE

Stowarzyszenie nie realizowało zadań 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.


