SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY MŁODZIEŻY
„SZUKAM DROGI”
43-300 BIELSKO-BIAŁA
UL. STAROBIELSKA 9

Bielsko-Biała, 2006-4-05
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.
Tymczasowa siedziba Stowarzyszenia mieści się w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Bielsku-Białej przy ul. Starobielskiej 9.
2. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków
do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju młodzieży zagrożonej i niedostosowanej
społecznie oraz aktywnego i godnego ich uczestnictwa w życiu społecznym a także
niesienia pomocy ich rodzinom.
3. Skład Zarządu Stowarzyszenia:
Prezes
Z-ca Prezesa
Sekretarz
Skarbnik
Członek

Mariusz Wołyniak
Magdalena Talik
Danuta Wołyniak
Monika Szczelina-Paniczek
Tomek Mika

4. Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
Sekretarz
Członek

Weronika Woźnikowska
Dariusz Pyrczak
Agnieszka Chodorowska

5. W dniu 31.12.2005 Stowarzyszenie liczyło 30 członków.
6. W okresie sprawozdawczym od 8.03.2005 do 31.12.2005 Zarząd Stowarzyszenia spotkał
się dwa razy: 21.04.2005 r. i 17.11.2005 r.
Na posiedzeniach zajmował się tworzeniem warunków do funkcjonowania
Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz formami promowania
w środowisku lokalnym.
Na posiedzeniach Zarządu podjęto 6 uchwał w sprawach:
- automatycznego członkowstwa założycieli Stowarzyszenia,
- projektu programu działania Stowarzyszenia na lata 2005-7,
- planu pracy zarządu na okres od 21.04.2005 do 21.04.2006,
- regulaminu pracy Zarządu,
- zasad prowadzenia obsługi biurowej Stowarzyszenia.

II Zakres działalności Stowarzyszenia
Głównym celem działalności Stowarzyszenia w pierwszym roku było promowanie
Stowarzyszenia w środowisku lokalnym i przygotowanie warunków organizacyjnych
umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia.

Program działania Stowarzyszenia na lata 2005-7 uwzględniał realizację następujących zadań:
1. Upowszechnienie misji i wypromowanie wizerunku Stowarzyszenia wśród
pracowników, wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, rodziców oraz
szerokich kręgów społecznych zainteresowanych problemami dzieci i młodzieży
zagrożonej i niedostosowanej społecznie poprzez:
- przedstawianie problematyki podejmowanej przez Stowarzyszenie na naradach
pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, na spotkaniach z wychowankami
i ich rodzicami,
- rozpowszechnienie Statutu Stowarzyszenia wśród członków i sympatyków,
- opracowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych o celach, formach
działania Stowarzyszenia,
- spopularyzowanie działalności Stowarzyszenia w lokalnych środkach masowego
przekazu,
- założenie strony internetowej,
- zorganizowanie seminarium na temat koncepcji działań profilaktycznych
i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym z udziałem zainteresowanych
problematyką partnerów społecznych i instytucji.
2. Tworzenie warunków do kreatywnego zaangażowania się członków
i sympatyków w działania Stowarzyszenia poprzez:
- zorganizowanie sprawnej obsługi administracyjno-finansowej,
- opracowanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, procedur
postępowania dotyczących zapewnienia ochrony danych osobowych, których
administratorem jest Stowarzyszenie, instrukcji kancelaryjnej, regulaminu Walnego
Zgromadzenia i sprawozdawczo-wyborczego,
- przygotowanie koncepcji pozyskiwania nowych członków i sympatyków
Stowarzyszenia (deklaracje członkowskie, rozmowy indywidualne, zapraszanie
na zorganizowane imprezy, spotkania, zajęcia),
- motywowanie członków i sympatyków do działania na rzecz realizowania misji
Stowarzyszenia (indywidualne cele do realizacji, wyróżnienia, system szkoleń),
- zapewnienie pełnej koordynacji działań i wymiany informacji,
- zorganizowanie profesjonalnego wolontariatu ( pozyskiwanie wolontariuszy
do prowadzenia zajęć z młodzieżą zagrożoną i niedostosowaną społecznie,
szkolenie wolontariuszy)
- precyzyjne rozdzielenie obowiązków i sfery odpowiedzialności w Zarządzie, Komisji
Rewizyjnej, w zespołach zadaniowych, celem uniknięcia sporów kompetencyjnych
oraz sprzecznych deklaracji i decyzji
3. Wspomaganie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w zakresie fizycznego i osobowego rozwoju wychowanków i wdrażania ich
do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:
- wprowadzenie do kalendarza imprez
a) festynu szkolnego z okazji zakończenia roku szkolnego,
b) rajdu turystycznego w Beskidzie Śląskim i Małym jako imprezy integrującej
wychowanków na początku roku szkolnego,
c) prezentacji indywidualnych uzdolnień i umiejętności wychowanków pod
hasłem „Moje Hobby
- zorganizowanie przy pomocy wolontariuszy cyklu zajęć dla wychowanków
promujących zdrowy styl życia

-

prowadzenie „grupy wsparcia„ dla wychowanków, którzy ukończyli terapię
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
podjęcie starań wraz z Dyrekcją Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
o zorganizowanie mieszkań rotacyjnych dla wychowanków kończących terapię
w Ośrodku, którzy nie mają możliwości powrotu do rodziny.

4. Organizowanie przyjaznego środowiska i klimatu sprzyjającego resocjalizacji
młodzieży w miejscu zamieszkania poprzez:
- pozyskiwanie do współpracy osób, które nie chcą pozostawać obojętne i bezradne
wobec zagrożenia dzieci i młodzieży patologią społeczną,
- zorganizowanie klubu dyskusyjnego dla partnerów społecznych zainteresowanych
aktywnym współdziałaniem w rozwiązywaniu problemów młodzieży zagrożonej
i niedostosowanej społecznie i ich rodzin (stałe spotkania raz w miesiącu z udziałem
pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, wychowawców i studentów
resocjalizacji),
- nawiązanie współpracy z przedstawicielami samorządu miasta, Sądu Rejonowego,
Policyjnej Izby Dziecka oraz organizacji społecznych o zbliżonych celach działania
- uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w szkoleniach organizowanych dla
organizacji pozarządowych.
5. Udzielanie pomocy młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie
i ich rodzicom lub opiekunom poprzez:
- zorganizowanie punktu konsultacyjnego,
- zorganizowanie Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego lub Świetlicy
Terapeutycznej.
6. Zapewnienie sprawnej organizacji administracyjnej i finansowej Stowarzyszenia
poprzez:
- podpisanie porozumienia z Dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w sprawie stałej siedziby Stowarzyszenia
- zorganizowanie administracyjnej obsługi biura Stowarzyszenia,
- zapewnienie obsługi finansowej (otwarcie konta bankowego, powierzenie
obowiązków księgowego, prowadzenie dokumentacji finansowej),
- opracowanie strategii gromadzenia funduszy,
- podjęcie działań prowadzących do zarejestrowania Stowarzyszenia jako organizacji
pożytku publicznego.
Z opracowanego na lata 2005-2007 programu działania zrealizowano:
1. W celu upowszechnienia misji i wypromowania wizerunku Stowarzyszenia
w środowisku:
- założono stronę internetową, która jest na bieżąco aktualizowana,
- rozpowszechniono Statut Stowarzyszenia wśród członków i sympatyków,
- zapoznano członków Stowarzyszenia ze Statutem oraz zadaniami podjętymi do
realizacji w 2005 r. i udostępniono te dokumenty zainteresowanym,
- przygotowano projekty ulotki informacyjnej i wizytówki.
2. W ramach tworzenia warunków do kreatywnego zaangażowania się członków
i sympatyków w działalność Stowarzyszenia, zrealizowano następujące zadania:
- opracowano dokumenty regulujące prace organów zarządzających Stowarzyszeniem:

-

-

-

1/ regulamin Zarządu,
2/ regulamin Komisji Rewizyjnej,
3/ regulamin Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo – wyborczego,
4/ instrukcję kancelaryjną,
5/ zakres obowiązków dla funkcyjnych członków Zarządu:
-funkcji organicznych stanowiska prezesa,
-zadania, uprawnienia i obowiązki zastępcy prezesa,
-zadania, uprawnienia i obowiązki skarbnika,
-zadania, uprawnienia i obowiązki sekretarza.
przeprowadzono rozmowy w zespole Kuratorów Zawodowych Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich w Bielsku-Białej w celu nawiązania współpracy,
zorganizowano dwa spotkania z kierownikiem praktyk studenckich i wykładowcami
w Kolegium Nauczycielskim kierunek pedagogika resocjalizacyjna aby pozyskać
w przyszłości studentów do pracy w wolontariacie,
na dwóch spotkaniach z doradcą metodycznym pedagogów szkolnych w WOM
w Bielsku-Białej omówione zostały cele i zadania Stowarzyszenia i wstępnie
uzgodnione warunki dalszej współpracy,
zapoznano dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Bielsku-Białej, z misją
Stowarzyszenia i uzyskano zapewnienie o możliwości współpracy.

3. W ramach zapewnienia sprawnej obsługi administracyjnej i finansowej:
- zarejestrowano Stowarzyszenie w Urzędzie Skarbowym i uzyskano numer NIP, oraz
w Urzędzie Statystycznym w celu nadania numeru REGON.
- prowadzono niezbędną dokumentację finansową wynikającą z przepisów
o rachunkowości,
- przygotowano projekt zmian w statucie.
W roku 2005 zorganizowano jednie te zadania, które nie wymagały dużych nakładów
finansowych. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 2005 roku i podejmuje próby
zarejestrowania go jako organizacji pożytku publicznego, w związku z czym będzie mieć
możliwości gromadzenia środków finansowych i uczestniczenia w konkursach na realizację
konkretnych programów i zadań.

III Działalność finansowa
Sprawozdanie finansowe za okres 08.03.2005 do 31.12.2005r. składa się z :
- bilansu na dzień 31.12.05 r., którego suma bilansowa wynosi:
300,65 zł.
- rachunku zysku i strat za rok obrotowy 2005 zamykającego się zyskiem netto
w wysokości:
300,65 zł.
- informacji dodatkowej.
Na przychody z działalności statutowej składają się jedynie składki członków
Stowarzyszenia, które na dzień 31.12.2005 stanowiły ogółem 360,00 zł.
Wydatki Stowarzyszenia na dzień 31.12.2005 wynosiły ogółem 59,35 zł.
Za rok obrotowy 2005 Stowarzyszenie uzyskało zysk netto w wysokości 300,65 zł.
Decyzja w sprawie przeznaczenia zysku podjęta zostanie po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego przez organ zatwierdzający (Walne Zgromadzenie).

Kwota w wysokości 300,65 zł może być przeznaczona na podwyższenie funduszu
statutowego.
W roku obrotowym a także po jego zakończeniu, nie wystąpiły zdarzenia istotnie
wpływające na działalność Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
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