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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW „STARA 4” ZA ROK 2018
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 – Monika Szyduk
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 –
Diana Ścigała
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.

1.

2.

3.

5.

Cele statutowe
Opis zrealizowanych celów:
Stowarzyszenie Twórczych
Pedagogów „Stara 4”
zrealizowane w 2018r.
Prowadzenie działalności w zakresie Stowarzyszenie
prowadziło
działalność
profilaktyki społecznej.
w zakresie profilaktyki społecznej przez:
-realizację programu profilaktycznego pod nazwą
„ Program Wzmacniania Rodziny 10-14” w
ramach Bielańskiej Stonogi i Wolskiego
Spinacza
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych
w Ognisku Muranów w ramach konsorcjum
„Wolski Spinacz”
Stowarzyszenie współfinansowało realizację
programu obozu letniego w Darłówku.
Z
dofinansowania
skorzystało:
Ognisko
Marymont, Starówka, Praga, Mokotów, Gocław
Grochów i Bielany
Umożliwienie dzieciom i młodzieży Stowarzyszenie
umożliwiło
dzieciom
udziału w życiu kulturalnym.
i młodzieży udział w życiu kulturalnym przez:
-zakup biletów do teatru, kin, dla wychowanków
z Ogniska Praga, Starówka, Marymont
- zakup biletów do kin, teatrów podczas akcji
„ Zima w mieście” oraz wyjść śródrocznych dla
dzieci z Ogniska Marymont, Bielany, Okęcie,
Mokotów, Starówka, Praga
Identyfikowanie oraz rozwijanie Stowarzyszenie umożliwiło rozwijanie zdolności
zdolności i zainteresowań dzieci i i zainteresowań dzieci i młodzieży z CWR
młodzieży
„Rodzinna Warszawa” przez:
- współfinansowanie programu SOWA poprzez
zakup materiałów do zajęć plastycznych,
kulinarnych,
sportowych,
zabawek,
gier
elektronicznych, artykułów do wyposażenia
wnętrz w Ogniskach: Marymont, Praga,
Starówka, Bielany
- dofinansowanie w ramach programu SOWA
realizacji programu motywacyjnego p.n. „Żeby
nam się chciało chcieć” w Ogniskach Starówka,
Marymont, Mokotów, Bielany, Praga, Okęcie
- wsparcie i umożliwienie cyklicznej realizacji
projektu kulturalno- artystycznego „Szufladka”
i Rodzinnego Klubu Malucha „ Miś” w Ognisku
Praga oraz Rodzinnego Klubiku „ U Dziadka”
w Ognisku „Muranów”
Upowszechnianie zdrowego stylu Stowarzyszenie w ramach upowszechniania
życia, kultury fizycznej i sportu, zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu,
rekreacji, krajoznawstwa i ekologii. rekreacji, krajoznawstwa i ekologii wsparło

6.

7.
8.

9.

realizację programu obozów letnich patrz pkt. 1
Zagospodarowanie czasu wolnego Stowarzyszenie
stwarzało
warunki
dzieci i młodzieży.
do zagospodarowania czasu wolnego dzieci
i młodzieży z Ognisk CWR „Rodzinna
Warszawa” przez :
- finansowanie weekendowych wyjść do kina,
teatru dla podopiecznych Ogniska Okęcie, Praga,
Marymont i Starówka
-częściowe sfinansowanie programu zajęć
realizowanych podczas ferii zimowych w roku
szkolnym 2017/2018 w Ogniskach: Bielany,
Marymont, Praga, Starówka tj. zakup biletów do
kina, teatru itp. w ramach projektu „Żyję w realunie na portalu”.
- zakup materiałów do zajęć kulinarnych,
plastycznych, tanecznych, sportowych dla dzieci
z Ogniska Starówka, Bielany, Marymont,
Grochów, Okęcie, Mokotów, Gocław i Praga
-Patrz pkt. 1
Organizowanie wypoczynku dla -Patrz pkt.1 i pkt. 5
dzieci, młodzieży i rodzin.
Udzielanie wsparcia rodzinom w
udzielanie
konsultacji
pedagogicznych
wypełnianiu ich zadań opiekuńczych i psychologicznych w ramach realizacji programu
i wychowawczych
„Bielańska Stonoga”
- zakup prezentów urodzinowych wychowankom
Ogniska Marymont
Współpraca z organami władzy Stowarzyszenie współpracowało z:
publicznej, administracją rządową, - Miastem stołecznym Warszawa
samorządami, kościołami, związkami - Fundacją Pomóżmy Dzieciom;
wyznaniowymi,
instytucjami - Fundacją BGŻ BNP Paribas
i organizacjami pozarządowymi - Fundacją Orange
w kraju i za granicą.
- Fundacją Legii Warszawa
- Fundacją im. Agatki Modrzejewskiej
- Szkołą Podstawową nr 87
- Stowarzyszeniem „Aktywacja”
- SAS
- Urzędami Dzielnic Włochy, Bielany, Wola
- Ośrodkami Pomocy Społecznej
- Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty dla
dzielnicy Włochy
- Domem Kultury Włochy

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

-Ognisko Bielany zakupiło materiały

i pomoce do zajęć tematycznych (plastycznych,

muzycznych, kulinarnych, sportowych, ceramicznych), oraz dofinansowało realizację
programu obozu letniego w Darłówku, zakupiło bilety na wyjścia, artykuły do wyposażenia, a
także nagrody i upominki dla wychowanków uczestniczących w systemie motywacyjnym.
- Ognisko Grochów zakupiło polisy ubezpieczeniowe dla wychowawców jadących na obóz
letni w Darłówku a także zakupiło materiały potrzebne do prowadzenia zajęć w Ognisku.
-Ognisko Marymont zakupiło zabawki, materiały do zajęć plastycznych, kulinarnych,
sportowych, ceramicznych, logopedycznych, artykuły do wyposażenia wnętrz, prezenty
urodzinowe oraz bożonarodzeniowe dla wychowanków, a także dla wychowanków biorących
udział w systemie motywacyjnym, dofinansowało realizację programu obozu letniego
w Darłówku oraz transport bagaży uczestników na obóz. Dofinansowało program akcji „Zima
w mieście”. Zakupiło bilety na wyjścia oraz środki czystości. Współfinansowało wycieczkę
do Krakowa, Wieliczki i Zatoru dla dzieci wyróżnionych w ogniskowym systemie
motywacyjnym „Drabina Doskonałości”.
- Ognisko Muranów sfinansowało zajęcia w Rodzinnym Klubiku „ U Dziadka”, zakupiło
materiały do zajęć prowadzonych w ramach konsorcjum Wolski Spinacz (zajęcia
socjoterapeutyczne, korepetycje), zakupiło artykuły spożywcze
- Ognisko Okęcie zakupiło materiały do zajęć (plastycznych, sportowych, kulinarnych),
sfinansowało usługi gastronomiczne (wyjście na pizzę)
- Ognisko Praga zakupiło pomoce do zajęć plastycznych, sportowych, artykuły spożywcze,
artykuły do wyposażenia wnętrz Ogniska, bilety na zajęcia edukacyjne, bilety do kina, teatru,
dofinansowało realizację programu obozu letniego w Darłówku i wsparło akcję „Zima
w mieście”, zakupiło upominki bożonarodzeniowe dla wychowanków, a także nagrody
w systemie motywacyjnym
- Ognisko Starówka zakupiło materiały do zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych,
prezenty gwiazdkowe dla dzieci uczestniczących w programie motywacyjny, dofinansowało
realizację programu obozu letniego w Darłówku, zakupiło artykuły do wyposażenia Ogniska,
sfinansowało bilety na wyjścia do kin i teatrów w ramach projektu „Żyję w realu- nie na
portalu”.
- Ognisko Gocław dofinansowało realizację programu obozu letniego w Darłówku, zakupiło
materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć w Ognisku
- Ognisko Mokotów dofinansowało program obozu letniego w Darłówku, zakupiło materiały
do zajęć, nagrody, bilety na wyjścia

III. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ
Przychody ogółem z B.O. –
W tym:
Bilans otwarcia na 01.01.2018r. –
1. Przychody z działalności statutowej
w tym:
• składki członkowskie
• dotacja na program „ Bielańska Stonoga”
• dotacja na program „ Wolski Spinacz”
• inne przychody ( darowizny)
2. Odsetki bankowe

(w zł)
113 676,87

91 474,06
113 676,77
230,00
55 100
40 300
18 046,77
0,10

IV. WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
V. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
Koszty poniesione w B.O. –
W tym:
Koszty realizacji zadań statutowych:
-wydatki na obozy –
-zakup artykułów do zajęć -zakup artykułów spożywczych –
-nagrody, dyplomy –
-bilety (kino, muzea,akcja „Zima w mieście’ itp.) –
-zakup artykułów technicznych i wyposażenia –
- środki chemiczne
- usługi
-dotacja na program „ Bielańska Stonoga”
w tym koszty osobowe – 48 800,00
-umowy zlecenie w ramach Bielańskiej Stonogi
- dotacja na program „ Wolski Spinacz”
w tym koszty osobowe - 31 450,00

154 395,18

6004,17
7200,22
2275,24
6433,14
9065,13
7782,11
197,27
18337,36
55 100,00
1700,00
40 300,00

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 31.12.2017r. (poz. III minus poz. V) –

51 015,65

VII. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
I SAMORZĄDOWE
Stowarzyszenie realizowało 2 projekty konsorcjalne:
 Wolski Spinacz we współpracy z następującymi organizacjami: Fundacja
Chrześcijańska Nebo, Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci
„Szansa”, Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego.
W ramach projektu:
✓

przeprowadzono korepetycje w szkołach podstawowych nr 222, 234

✓

zrealizowano Program Wzmacniania Rodziny „Miłość i Granice” dla 8 rodzin

✓

zorganizowano zajęcia socjoterapeutyczne w czterech grupach- dla uczniów SP 222,
SP 234, SP 386 I SP 166

✓

zakupiono materiały potrzebne do zajęć a także artykuły spożywcze na poczęstunek
dla uczestników zajęć

✓

w okresie od września do grudnia 2018 zorganizowano 3 wycieczki.

Łącznie wzięło w nich udział 140 osób. Pierwsza wycieczka odbyła się we wrześniu. Była to
wycieczka autokarowa do Parku Rozrywki Julinek. Wzięło w niej udział 40 osób. Druga
wycieczka odbyła się w listopadzie do Stacji Grawitacja. W tym wyjściu wzięło udział 50
osób. Trzecia wycieczka odbyła się już pod koniec roku kalendarzowego, tym razem rodziny
bawiły się wspólnie w Hangarze 646. Było to wyjście dla uczniów, którzy przez cały rok brali
udział w „Klubie Mediatora” prowadzonym w ramach konsorcjum.
 Bielańska Stonoga we współpracy z następującymi organizacjami: Aktywna
Szkoła,Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Bielany, Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci , Stowarzyszenie „Mamy Czas”, Klub Sportowy G8.
Projekt był realizowany na zlecenie m. st. Warszawa, Dzielnicy Bielany.
W ramach Bielańskiej Stonogi odbyły się:
✓ szkolenia dla rodziców w ramach programu profilaktycznego pn. Program
Wzmacniania Rodziny
✓ zajęcia autorskiego programu: Savoir vivre na co dzień w pięciu szkołach
podstawowych ( w trzech klasach)
✓ konsultacje pedagogiczne i psychologiczne.

