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

Za okres od 8 marca 2007 do 3 marca 2008
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 r.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Bielsku-Białej przy ul. Starobielskiej 9.
Skład Zarządu Stowarzyszenia:
Prezes
Z-ca Prezesa
Sekretarz
Skarbnik
Członek

Mariusz Wołyniak
Genowefa Mika
Danuta Wołyniak
Piotr Gniewek
Tomasz Mika

3. Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący
Sekretarz
Członek

Weronika Woźnikowska
Dariusz Pyrczak
Agnieszka Chodorowska
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4. W dniu 3.03.2008 r. Stowarzyszenie liczyło 32 członków.
5. W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia na swych posiedzeniach
zajmował się działalnością statutową i formami oddziaływań na rzecz młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii mieszczącego
się przy ul. Starobielskiej 9
Podjęto uchwały w sprawach:
- zwołania Walnego Zgromadzenia,
- wysokości pogotowia kasowego,
- powierzenia obowiązków dla koordynatora punktu konsultacyjnego oraz kasjera,
- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego,
- przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami na działalność statutową,
- projektu programu działania Stowarzyszenia na lata 2007-9,
- przyjęcia i skreślenia członków,
- sfinansowania: festynu; zakupu sprzętu audio; turnieju tenisa stołowego; projektu, na który
otrzymano dotację w wysokości 10 tysięcy zł; innych wydatków związanych z organizacją
imprez kulturalnych, sportowych i plastycznych realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii.
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Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej (nieodpłatnej) pracy swoich członków
i wolontariuszy.
Jego struktura organizacyjna spełnia warunki określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie
członków, organem zarządzającym - Zarząd, zaś organem kontrolnym, niezależna od Zarządu
i nie podlegająca mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej - Komisja Rewizyjna.

II Zakres działalności Stowarzyszenia
Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w sferze oświaty i wychowania na rzecz dzieci
i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i ich rodziców lub opiekunów prawnych.
Głównym celem Stowarzyszenia jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania
i działanie w kierunku przygotowania ich do życia zgodnie z obowiązującymi normami
społecznymi.
Działalność Stowarzyszenia skupiła się na trzech zadaniach:
1- tworzenia warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia,
2- promowania Stowarzyszenia w środowisku lokalnym,
3- realizacji zadań służących młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie oraz ich
rodzicom.
1. W ramach tworzenia warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie
Stowarzyszenia zrealizowano następujące zadania:
a/ opracowano i uchwalono „Program działania Stowarzyszenia na lata 2007 do marca 2009”,
(tzn. do końca kadencji władz Stowarzyszenia),
b/ opracowano i uchwalono wewnętrzne akty i regulaminy określające funkcjonowanie
organów Stowarzyszenia:
- uaktualniono zasady rachunkowości,
- uaktualniono plan kont i zasady jego funkcjonowania
c/ prowadzono niezbędną dokumentację finansową wynikającą z przepisów
o rachunkowości,
2. W celu upowszechnienia misji i promowania Stowarzyszenia w środowisku,
zrealizowano następujące zadania:
a/ aktualizowano stronę internetową,
b /zapoznano członków z zadaniami podjętymi do realizacji,
c/ rozpowszechniano ulotki reklamowe o punkcie konsultacyjnym,
d/ ukazały się artykuły w prasie lokalnej (działalność Stowarzyszenia i punktu konsultacyjnego
opisała Gazeta Beskidzka w dn. 9.02.2007 r. a internetowa Gazeta Supernowa zamieściła relację
z festynu na swojej stronie),
e/ przedstawiciel Stowarzyszenia wziął udział w konferencji n/t:
„Wkraczanie w dorosłość – Kryzys okresu dorastania” zorganizowanej w Żywcu.
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f/ opracowano i rozpropagowano ulotkę informacyjną o sposobie przekazania 1% podatku na rzecz
Stowarzyszenia.
3. W ramach zadań służących bezpośrednio młodzieży zagrożonej
i niedostosowanej społecznie i ich rodzicom podjęto następujące działania:
- kontynuowano działania Punktu Konsultacyjnego dla młodzieży zagrożonej i niedostosowanej
społecznie i dla ich rodziców /opiekunów/. Punkt działa trzy razy w tygodniu
w godzinach: poniedziałek, czwartek 16-18; wtorek 10-13. Dyżury pełnią psycholodzy
i pedagodzy ze specjalizacją z resocjalizacji i terapii. Z punktu korzysta młodzież i ich
rodzice z terenu miasta Bielska-Białej (punkt działa od 2 listopada 2006),
- grupa wolontariuszy kontynuowała cotygodniowe spotkania z młodzieżą
Ośrodka pod hasłem „Jak znaleźć swoją drogę życia?”. Spotkania, odbywają się
w każdy poniedziałek, mają formę dyskusji.
Organizowane są także wyjścia wychowanków na spotkania modlitewne we Wspólnocie
Przymierza w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Bielsku-Białej,
- w kwietniu zakupiono miniwieżę dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na potrzeby
szkoły,
- w czerwcu sfinansowano organizację turnieju tenisa stołowego,
- w dniu 16 czerwca 2007 zorganizowano festyn dla społeczności lokalnej i wychowanków
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. W festynie uczestniczyli partnerzy, którzy nieodpłatnie
zaprezentowali swoje umiejętności oraz sprzęt, a także przeprowadzili zajęcia z młodzieżą
(wojsko – wóz bojowy Hummer; policja – techniki tresury psów; straż pożarna – pokaz sprzętu
pożarniczego; harcerze – konkurencje sprawnościowe; zespół folklorystyczny – występ
artystyczny w regionalnych strojach).
Odbył się turniej piłki nożnej o puchar Stowarzyszenia oraz finał konkursu „Moje hobby”.
Zwycięzcy wszystkich konkurencji otrzymali nagrody rzeczowe zakupione przez
Stowarzyszenie lub pozyskane od darczyńców. Relacja z festynu www.szukamdrogi.republika.pl
- Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie ofert w ramach rządowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i zrealizowało od 1.09.2007 do
28.12.2007 program „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”.
Projekt na rzecz wychowanków młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii podzielono na dwa
etapy.
W ramach pierwszego etapu projektu odbyły się warsztaty ceramiki artystycznej
przeprowadzone przez Pracownię Rzeźby i Ceramiki Ars Nova w Bielsku-Białej, gdzie
młodzież wykonała figurki z ceramiki charakterystyczne dla folkloru Beskidów oraz inne
przedmioty z gliny poznając techniki zdobnictwa, stosowane w ceramice artystycznej.
Ponadto zorganizowano wyjazd do Korbielowa, gdzie wychowankowie zapoznali się
z walorami turystycznymi i przyrodniczymi Beskidu Żywieckiego. Podczas pobytu
w Korbelowie wychowankowie pod kierunkiem Marii Grzegorek, bibułkarki i gawędziarki
z Juszczyny Górnej, wykonali ludowe kwiaty i bukiety z bibułki. W drodze powrotnej
z Korbielowa do Bielska-Białej zwaną Dużą Pętlą Beskidzką odwiedzili Chatę Kawuloka
w Istebnej, gdzie zapoznali się z życiem codziennym Górali w przeszłości, muzyką ludową,
gwarą, zwyczajami i elementami sztuki ludowej.
W drugim etapie projektu powtórzono zajęcia z ceramiki tym razem w pracowni ceramiki
Keramos w Bielsku-Białej. Następnie Stowarzyszenie zorganizowało wycieczki do Pszczyny.
Młodzież zwiedziła pałac, rynek o średniowiecznym układzie urbanistycznym
oraz skansen „Zagroda wsi pszczyńskiej”.
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Oprócz wyjazdu do Pszczyny wychowankowie zwiedzili Muzeum Miejskie w Starym
Zamku w Żywcu, gdzie poznali stroje mieszczan żywieckich, zabytkowe meble, ikonografię
Żywca, kulturę ludową żywiecczyzny oraz pamiątki związane z żywieckimi Habsburgami.
Ponadto zwiedzili browar w Żywcu, muzeum Juliana Fałata w Bystrej Śląskiej, Muzeum
Tkacza oraz Muzeum Techniki w Bielsku-Białej. W muzeum w zamku w Bielsku-Białej
odbyły się lekcje muzealne na temat historii miasta. Ostatnim punktem programu w ramach
projektu było wykonanie ozdób choinkowych zgodnie z tradycją, wykonanych ze słomy,
i kolorowej bibuły.

III Działalność finansowa
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2007 do 31.12.2007 r. składa się z:
- bilansu na dzień 31.12.07 r., którego suma bilansowa wynosi: 707,60 zł
- rachunku zysku i strat za rok obrotowy 2007, zamykającego się zyskiem netto
w wysokości: 707,60 zł,
- informacji dodatkowej.
Na przychody z działalności statutowej, w wysokości 14695,68 zł, składają się:
- składki członków Stowarzyszenia, które na dzień 31.12.2007 stanowiły ogółem 348,00 zł,
- dotacja na realizację projektu - 10000,00 zł
- 1% odpisów od podatku - 2296,41 zł
- darowizny - 406,00 zł
- wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego - 1311,40 zł (w tym: dochód z kiermaszu
podczas festynu 711,40 zł i dochód z kiermaszów świątecznych 600 zł)
- zysk z roku 2006 - 333,63 zł
- przychody finansowe – 0,24 zł
Wydatki Stowarzyszenia na dzień 31.12.2007 r. wynosiły ogółem 13988,08 zł:
- na realizację celów statutowych organizacji wydano 13561,08 zł (organizacja festynu, realizacja
projektu „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”, zakup miniwieży do szkoły,
organizacja turnieju tenisa stołowego),
- wydatki administracyjne 427,00 zł (głównie obsługa konta bankowego).
Za rok obrotowy 2007 Stowarzyszenie uzyskało zysk netto w wysokości 707,60 zł.
Zarząd oszacował wartość pracy wolontariatu (brutto):
- praca księgowego – 3600,00 zł
- program „Edukacja regionalna” – 15000,00 zł,
- organizacja festynu – 6000,00 zł
- praca w punkcie konsultacyjnym – 10000,00 zł
- zajęcia z cyklu „Jak znaleźć swoją drogę życia?” – 9000,00 zł
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