SPRAWOZDA IE Z DZIAŁAL OŚCI
STOWARZYSZE IA A RZECZ POMOCY MŁODZIEŻY
„SZUKAM DROGI”
43-300 BIELSKO-BIAŁA
UL. STAROBIELSKA 9
Za okres od 19 marca 2015 r. do 17 marca 2016 r.

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.
2. Skład Zarządu Stowarzyszenia:
Prezes
Z-ca Prezesa
Sekretarz
Skarbnik
Członek

Paweł Janczura
Adam Pitas
Magdalena Bielak
Aleksandra Buczkowska
Justyna Wośko

3. Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący
Sekretarz
Członek

Maria Paluchowska
Anna Pasierbek
Małgorzata Stachura

4. W dniu 17.03.2016 r. Stowarzyszenie liczyło 29 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:
- podział funkcji w Zarządzie,
- wydatkowania 1% od dochodu podatników zgodnie z celami szczegółowymi, wykazanymi
przez Urząd Skarbowy;
- finansowania: imprez, konkursów, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, kół zainteresowań,
Festynu Rodzinnego, konferencji;
- przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok przeznaczenia nadwyżki przychodów nad
kosztami na działalność statutową Stowarzyszenia;
- zwołania Walnego Zgromadzenia;
- przyjęcia planu pracy zarządu i planu finansowego na rok 2016;
- przyjęcia nowego i skreślenia z listy członka Stowarzyszenia.

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 działanie na rzecz młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem społecznym, eliminowanie przyczyn i zaburzeń zachowania,
przygotowania jej do życia zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi a także niesienie
pomocy ich rodzinom.
Działalność Stowarzyszenia skupiła się na trzech zadaniach:
1- tworzenia warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia,
2- promowania Stowarzyszenia w środowisku lokalnym,
3- wspierania działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej, przy ul.
Starobielskiej 9
Ad. 1. W ramach tworzenia warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie
Stowarzyszenia zrealizowano następujące zadania:
a/ opracowano plan wydatków finansowych,
b/ prowadzono niezbędną dokumentację pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz działalności
finansowej.
Ad. 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/ opracowano i rozpropagowano ulotkę informacyjną o sposobie przekazania 1% podatku na
rzecz Stowarzyszenia.
Ad. 3. W ramach wspierania działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w BielskuBiałej oraz działania na rzecz młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i ich
rodzin, sfinansowano następujące zadania wzbogacające działalność dydaktycznowychowawczą Ośrodka:
-Zakup książek do biblioteki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – 850, 17 zł
-Zakup materiałów do zajęć plastycznych, sportowych i innych – 1221, 34 zł
-Festyn Szkolny, konferencja- 637, 72 zł

-Dofinansowanie organizacji zajęć pozaszkolnych (kino, teatr, pływalnia, wycieczki,
konkursy, socjoterapia itp.) – 3300,77 zł
-kontynuowano działania Punktu Konsultacyjnego dla młodzieży zagrożonej
i niedostosowanej społecznie i dla ich rodziców /opiekunów (dyżury pełnią psycholodzy
i pedagodzy ze specjalizacją z resocjalizacji i terapii).
Z punktu może korzystać nieodpłatnie młodzież i ich rodzice z terenu miasta Bielska-Białej punkt działa od 2 listopada 2006.
III Działalność finansowa
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składa się z:
- Informacji ogólnej
- bilansu
- rachunku zysków i strat
- informacji uzupełniającej do bilansu.
Przychody z działalności:
- w badanym roku obrotowym Stowarzyszenie osiągnęło przychody z działalności
statutowej, w wysokości 14247,82 zł, w tym zysk z roku 2014 r. wynosi 8517,84 zł, składki
członkowskie 450,00 zł, 1% odpisów od podatku 10973,30 zł, darowizna 2095, 38 zł;
przychody finansowe – 1,18 zł.
Wydatki Stowarzyszenia na dzień 31.12.2015 r. wynosiły:
Koszty realizacji zadań wynosiły 6010,00 zł i były przeznaczone na realizację celów
statutowych:
-zakup książek do biblioteki -850,17 zł
-zakup materiałów na zajęcia plastyczne i dofinansowanie organizacji konkursów zajęć
pozalekcyjnych, wycieczek, wyjść do teatru - 1221,34 zł
-sfinansowanie i organizacja festynu szkolnego i konferencji – 637,72 zł
-dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych (kino, teatr, pływalnia, wycieczki, konkursy,
socjoterapia itp.) – 3300,77 zł
-koszty administracyjne przeznaczono na zakup materiałów i usługi obce, opłaty sądowe
i bankowe – 1779,88 zł
Zysk z roku 2014 r. wynosi 8517, 84 zł.
Zarząd oszacował wartość pracy wolontariatu (brutto):
- obsługa kasy i księgowości – 4000,00 zł
- praca w punkcie konsultacyjnym – 2000 zł
- praca zarządu – 3000 zł
- praca wolontariatu na festynie – 2000 zł

