SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Za okres od 01.01.2011 – 31.12.2011

1.

Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie
„Przyjaciół Przedszkola pod Sanockim Zamkiem”

Siedziba/Adres: ul. Podgórze 26, 38-500 Sanok
Numer KRS: 0000298320
Data wpisu stowarzyszenia: 30.01.2008
REGON: 180303198
NIP: 687188660
Zarząd:
Prezes Zarządu: Robert Płaziak
Wiceprezes Zarządu: Erwin Szwast
Sekretarz Zarządu: Waldemar Ochała
Skarbnik Zarządu: Orłowska Anna
2. Celem działania Stowarzyszenia jest:


działanie na rzecz przedszkola,



działanie na rzecz grup szczególnego ryzyka w przedszkolu,



działalność przedszkola w środowisku lokalnym – organizowanie imprez ogólnych dla
środowiska lokalnego,



rozszerzenie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych – zakup komputerów, nowych
pomocy dydaktycznych,



promocja aktywności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji kadry przedszkola,



działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu,



podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w
rozwiązywaniu problemów społecznych dzieci,



integracja międzypokoleniowa środowiska dziecięcego,



inspirowanie dzieci do twórczej pracy na rzecz gminy,



dbałość i wspieranie w działaniu na rzecz warunków lokalowych
i zagospodarowania terenu wokół przedszkola.



Promowanie działalności zmierzającej do rozwijania postaw prozdrowotnych na
terenie przedszkola

Stowarzyszenia realizuje swoje cele przez:


organizowanie zajęć i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym,



organizowanie spotkań dla rodziców w celu przybliżania działalności Stowarzyszenia,



organizowanie spotkań towarzysko – rekreacyjnych w celu integracji członków
Stowarzyszenia,



organizowanie akcji i spotkań z udziałem i przy współpracy ze sponsorami celem
zdobycia funduszy dla Stowarzyszenia,



współpraca z instytucjami wspierającymi działalność Stowarzyszenia (fundusze
unijne) celem rozbudowy (odnowienia) i wzbogacenia placówki przedszkola,



finansowanie szkoleń dla pracowników.

3. Działania stowarzyszenia w roku 2011
Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o zapisy Statutu ze szczególnym
uwzględnieniem

potrzeb

dzieci

uczęszczających

do

przedszkola

z

jednoczesnym

nastawieniem na integrację i zaangażowanie rodziców w pracę. W 2011 r. Stowarzyszenie
było organizatorem lub współorganizatorem szeregu działań a to:
a) Konkurs poetycko-recytatorski – zorganizowany w przedszkolu w kwietniu 2011 roku,
którego głównym celem było zachęcanie do wspólnego czytania z dzieckiem literatury polskiej
w tym poezji dla dzieci. Dzieci recytowały wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii
Konopnickiej, Doroty Gellner i innych na specjalnie przygotowanej scenie – co dodatkowo
pobudzało wyobraźnię młodych artystów. Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności często prawdziwie aktorskich - na szerszym forum, przed rówieśnikami
rodzicami

a także przed

była dla dzieci wielkim przeżyciem ale też doskonała zabawą. Rodzice ze

Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem pozyskali sponsorów oraz
piękne nagrody dla wszystkich uczestników konkursu.

b) Kiermasz Wielkanocny zorganizowany w kwietniu 2011 jako kultywowanie tradycji
regionalnych i ludowych, uczenie dzieci

celebrowania obchodów Świąt Wielkanocnych.

Nauczyciele będący członkami Stowarzyszenia oraz dzieci byli autorami artystycznie
wykonanych ponad trzy metrowych palm, które wyeksponowane zostały w Kościele OO.
Franciszkanów, ponadto w ramach kiermaszu wykonano ozdoby, stroiki, wypieki a dochód

z

ich sprzedaży zasilił konto Stowarzyszenia. Działania te miały na celu promowanie pracy
przedszkola, dzieci i rodziców na szerszym forum. Kiermasz jest już bardzo popularny

w

środowisku Miasta Sanoka, ma stałe grono osób odwiedzających. Informacje o kiermaszu
ukazują się w lokalnych mediach, Tygodniku Sanockim, Portalu internetowym esanok.pl.

c) Piknik Rodzinny został zorganizowany w dniu 5.06.2011 jako impreza tradycyjnie już
mająca na celu integrację środowiska lokalnego. Działanie to zostało wpisane w obchody Dnia
Sanoka. Głównymi celami organizacji Pikniku była integracja rodziców we wspólnym działaniu
na rzecz przedszkola i osiedla. Przygotowany został jako impreza pełna atrakcji artystycznych
( występ orkiestry dętej PGNiG Oddział w Sanoku ) i kulturalnych - zorganizowanych zarówno
przez osoby będące członkami stowarzyszenia - odczytanie baśni o Kopciuszku z podziałem
na role - jak i dzieci przedszkolnych pod opieką wychowawców. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci
była ściana wspinaczkowa oraz trampolina

W czasie pikniku dzieci oraz mieszkańcy osiedla

mieli okazję poznać pracę służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa
takich jak straż pożarna, straż graniczna, policja, ratownicy GOPR, straż miejska, ratownicy
medyczni.
Piknikowe spotkania wzmacniają więzi emocjonalne dziecka z rodziną, integrują rodziców
z przedszkolem oraz stwarzają okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu. Środki
finansowe pozyskane podczas pikniku zostały wpłacone na konto Stowarzyszenia

z

przeznaczeniem na remont i rozbudowę placu zabaw przy przedszkolu.
d) Wyjazdy edukacyjne dla dzieci w dniach 21-22 .06.2011 zorganizowane zostały wyjazdy
dla

przedszkolaków

z

wszystkich

grup

do

ZAGRODY

MAGIJA

w

Orelcu.

Stowarzyszenie wraz z Radą Rodziców byli współorganizatorami tej imprezy oraz wspólnie
ją sponsorowali. Dzieci uczestniczyły w warsztatach bibułkarskich, podczas których pod okiem
instruktora samodzielnie wykonywały kwiaty z bibuły. Największą

jednak atrakcją było

zapoznanie z tradycyjną metodą wypieku chleba. Dzieci zobaczyły piec do wypieku chleba
a potem przyglądały się jak przygotowuje sie ciasto drożdżowe i każdy przedszkolak
samodzielnie wykonał rogalika z ciasta drożdżowego. Upieczone rogaliki dzieci zabrały

z

sobą do domu. Tegoroczne wyjazdy edukacyjne miały na celu kształtowanie w dzieciach
otwartego spojrzenia na kultywowanie tradycji. Wyjazd zakończono grillowym obiadkiem na
świeżym powietrzu.
e) Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw w dniu 18.11.2011r. Zwieńczeniem kilkuletnich
starań o środki finansowe oraz wspólnych działań Dyrektora przedszkola, członków
Stowarzyszenia, rodziców, sponsorów, firm i przedsiębiorstw, które pozytywnie odpowiedziały
na prośby o włączenie się w remont i budowę nowego placu zabaw – jest piękny kolorowy
kompleks

zabawowy dla dzieci. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim

Zamkiem przekazało nieodpłatnie na rzecz Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w
Sanoku – nowo wybudowany plac zabaw o wartości 33 548,00 zł
tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych )- środki w całości uzyskane

( trzydzieści trzy
z różnego rodzaju

imprez organizowanych przez Stowarzyszenie - jako środek trwały na użytek przedszkola.

g) Kiermasz Bożonarodzeniowy – Stowarzyszenie kolejny raz było współorganizatorem
kiermaszu, w ramach którego zarówno pracownicy Przedszkola jak i Rodzice z Rady rodziców
sprzedawali wyroby związane ze świętami. Działanie miało na celu integrację środowiska oraz
kultywowanie tradycji,

dodatkowo pieniądze zebrane w trakcie kiermaszu zasiliły konto

Stowarzyszenia z przeznaczeniem na dalszą rozbudowę placu zabaw przy przedszkolu.
Planuje się tę inwestycję we współorganizacji z przedszkolem na jesień 2012r. - rozbudowa
w odrębnej części ogrodu z urządzeniami zabawowymi dla dzieci najmłodszych

( 3-4 letnich

).

4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 r.
w tym: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie i informacje dodatkowa oraz sprawozdanie z
działalności.

Zarząd

postanawia

przedstawić

podpisane

przez

członków

zarządu

sprawozdania i przekazać je wg obowiązujących przepisów do odpowiednich instytucji celem
uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

5. Uzyskane przychody/dochody:
Przychód w roku 2011:

17’981,86 zł

Dochód z lat poprzednich:

16’993,89 zł

6. Poniesione koszty:
- na cele statutowe
- na działalność gospodarczą:
- pozostałe koszty

33’548,00 zł
0,00 zł.
12,50 zł

7. Dane:
a) Liczba zatrudnionych: 0
b) Wypłacone wynagrodzenia – tylko umowy o dzieło (brutto): 0,00 zł
c) za prace w organach stowarzyszenia (zarząd i komisja rewizyjna) nie są wypłacane żadne
wynagrodzenia
d) w 2011 nie wypłacano wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia
e) stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych,
f) na 31.12.2011 w PBS w Sanoku stany kont wynosiły:
konto podstawowe: 1’415,25 zł

konto funduszy specjalnych: 0,00 zł
stan kasy stowarzyszenia 0,00 zł
g) nie nabyto obligacji, udziałów w spółkach prawa handlowego
h) nie nabyto nieruchomości
i) wartość aktywów wg bilansu na 31.12.2011: 0,00 zł
8. Nie wykonywano żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
9. Zobowiązania podatkowe: nie dotyczy
W okresie sprawozdawczym w stowarzyszeniu nie była prowadzona kontrola instytucji
zewnętrznych.

