Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Krzewienia
Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach
za rok 2016
I.

INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach
ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 62-045 Pniewy
Status prawny - stowarzyszenie
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 9.06.2008 r pod numerem 0000306810
Regon: 300865191
NIP: 787-20-60-235
Liczba członków - 20
Zarząd Stowarzyszenia
Mariusz Brudz - Prezes
Bożena Kolanoś - Wiceprezes
s. Agnieszka Derengowska – Skarbnik
Komisja Rewizyjna
Roman Hojan – Przewodniczący
Czesław Kurowski – Członek Komisji
Mieczysław Czekała – Członek Komisji
Cele statutowe Stowarzyszenia
1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania,
wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych w szczególności na
rzecz dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów i wykładów dla pracowników oświaty.
2. organizowanie warsztatów twórczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
3. wspomaganie działalności edukacyjnej w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju
przedsiębiorczości wśród młodzieży.
4. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej w szczególności poprzez
organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji.
5. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie edukacji, wychowania, kultury fizycznej i
sportu i ochrony środowiska
6. wspieranie działalności w zakresie kształtowania postaw chrześcijańskich wśród dzieci i
młodzieży.
7. organizowanie imprez kulturalnych, religijnych i sportowych.
8. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
9. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji finansowej.
10. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

II. DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA W 2016 ROKU
1. Projekt edukacyjny „Pobyt edukacyjny w Pniewach dla młodzieży ze Wschodu”
Projekt „Pobyt edukacyjny w Pniewach dla młodzieży
ze
Wschodu”
jest
działaniem
cyklicznym,
realizowanym w ramach zadania publicznego
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”
zleconym Stowarzyszeniu przez Senat RP, a we
wcześniejszych latach przez Senat RP i MSZ. Projekt
został rozpoczęty w 2012 roku i przewidywana jest
jego kontynuacja. Konieczność kontynuacji projektu wynika również z faktu, że zakłada on
długotrwały pobyt beneficjentów na terenie Polski.
Projekt zakłada pomoc w uzyskaniu wykształcenia w polskim systemie edukacji dla grupy
młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi. Nauka trwa 3 lub 4 lata i kończy się
uzyskaniem świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik
hotelarstwa. Oprócz zajęć lekcyjnych dających możliwość zdobycia gruntownego wykształcenia,
organizowane są także zajęcia umożliwiające poznanie historii, kultury i piękna naszego kraju oraz
rozwijające ich pasje i talenty. Projekt zakłada również działania służące odnawianiu czy
wzmacnianiu więzi z Polską i Polakami w ojczyźnie zarówno dla beneficjentów projektu jak i dla ich
rodziców.
W okresie od stycznia 2016 do sierpnia 2016 r. 12 uczestników projektu, od września 2016 r.
również 12 uczestników projektu realizowało program nauczania w polskim systemie kształcenia na
poziomie ponadgimnazjalnym. 4 uczniów ukończyło naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej,
uzyskując świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne, a 2 z nich, jako absolwenci
Technikum Gastronomiczno – Hotelarskiego, również dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe, 4 uczniów od 1 IX 2016 r. rozpoczęło naukę w polskim systemie kształcenia, w tym 3
nowych uczniów. Dla uczniów został zakupiony strój codzienny i galowy obowiązujący w szkole oraz
obowiązujące w danej klasie podręczniki szkolne. Przeprowadzono 50 godzin zajęć wyrównujących
poziom języka polskiego. Wykupiono ubezpieczenie dla 11 uczniów na czas nauki w roku szk.
2016/2017 oraz dostęp do elektronicznego dziennika lekcyjnego. Uczniom zapewniono pełne
zakwaterowanie i wyżywienie na czas pobytu w szkole a rodzinom uczniów umożliwiono przyjazd
do Polski i zagwarantowano pobyt i nawiązanie kontaktów. Przeprowadzono ponad 60 godzin
różnych zajęć pozalekcyjnych: uzupełnianie różnic programowych poszczególnych przedmiotów;
rozwijanie pasji uczniów; ciekawe i twórcze spędzanie czasu wolnego. Umożliwiono w grupach
klasowych wyjazdy do teatru, kina, zajęcia na wyższych uczelniach Poznania, itp.. Również
umożliwiono udział 3 uczniom w wycieczce klasowej do Zakopanego.
Wydatki dotyczące realizacji projektu w roku 2016 wyniosły 70 000, 00 zł.
2. II Bieg Św. Urszuli
Współpraca Stowarzyszenia ze Szkołą Sióstr Urszulanek i
organizacjami samorządu terytorialnego w ramach danego projektu
wynikła z tego, że wśród mieszkańców zaistniało zapotrzebowanie
na podobnego rodzaju wydarzenia. Oprócz tego projekt przyczynił
się do podniesienia świadomości ważności prowadzenia zdrowego
trybu życia, ruchu oraz do integracji lokalnej społeczności. Jest to też
propozycja cyklicznego wydarzenia promującego aktywne i
rodzinne spędzenie czasu wolnego dla mieszkańców regionu. W
roku 2016 odnotowaliśmy wzrost liczby uczestników, wprowadzone

zostały nowe kategorie i dystanse (dogtrekking oraz bieg na 10 km). Ładna pogoda również
przyczyniła się do tego, że ponad 300 osób wybrało się, aby uczestniczyć w biegach lub dopingować
uczestników. Warto odnotować, że nasz projekt został doceniony przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej otrzymując II miejsce w konkursie MEN „Otwarta szkoła” oraz nagrodę za realizacje
podjętej inicjatywy. Z UM Pniewy otrzymaliśmy dotację na organizację biegu w kwocie 2000 zł, a
koszty organizacji biegu po stronie Stowarzyszenia zamknęły się kwotą 5 657,61 zł.
3. Program „1% - wiele spełnionych marzeń”
Stowarzyszenie od 2014 roku posiada status Organizacji Pożytku
Publicznego - co daje nam możliwość pozyskiwania 1% podatku i
przeznaczenia go realizację naszych celów statutowych.
W 2016 roku współpraca obejmowała 4 przedszkola (Pniewy,
Warszawa, Zakopane, Poznań) i chór „Promyki”. Łącznie
podatnicy przekazali na rzecz Stowarzyszenia 20 619.40 zł, z czego
dla wyżej wymienionych placówek przekazano 13 421.34 zł.
4. Współpraca z Fundacją Świętego Mikołaja
Od października 2015 Stowarzyszenie współpracuje z
Fundacją Świętego Mikołaja, zbierając środki na fundusz
stypendialny dla uczniów ZS SU SJK w Pniewach. Fundusze
są pozyskiwane z realizowanego przez Stowarzyszenie
programu „1% - wiele spełnionych marzeń”. Ze środków
otrzymanych z 1% Stowarzyszenie wsparło Fundusz
Stypendialny Fundacji Św. Mikołaja kwotą 785,50 zł, co
pozwoliło na przyznanie stypendiów uczniom ZS SU SJK.

5. Projekt „Z rogalem w koszyczku”
Projekt
dofinansowany
ze
środków
Urzędu
Marszałkowskiego WW, promujący ginące, regionalne
zawody, tradycje i zwyczaje wielkopolskie. Grupa
gimnazjalistów najpierw wzięła udział w warsztatach
wikliniarskich, gdzie poznała metody wyplatania
przedmiotów z wikliny, a następnie wybrała się na
wycieczkę do Poznania, do Muzeum Rogalowego na Starym
Rynku oraz na warsztaty i zwiedzanie Centrum Edukacji
Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WW wyniosła 3 500
zł, a koszty całkowite wyniosły 4 502.49 zł.
6. Projekt „Zachować od zapomnienia”
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UM Pniewy, a związany był również z warsztatami
ginących zawodów. Był on realizowany podczas IV Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Radę
Rodziców ZS SU SJK oraz Stowarzyszenie. Kwota dofinansowania z UM Pniewy wyniosła 2 200 zł,
koszt całkowity wyniósł 3 809,46 zł.

7. Projekt „Wolontariusz w obiektywie”
Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego WW, mający
za zadanie spopularyzować ideę wolontariatu oraz pokazać, w artystyczny
sposób, pracę wolontariuszy. Projekt realizowany był jako konkurs
fotograficzny o zasięgu wojewódzkim, w którym wzięło udział kilkanaście
osób. W trakcie realizacji projektu zorganizowane zostały warsztaty
fotograficzne, na których uczestnicy zapoznali się z zasadami wykonywania
dobrych zdjęć oraz posiedli podstawową wiedzę na temat różnorodnych
technik fotograficznych. Prace laureatów zostały zaprezentowane na
wystawie zorganizowanej w ZS SU SJK.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego WW wyniosło 1 500 zł, a
koszty całkowite organizacji warsztatów i konkursu wyniosły 1 939.85 zł.
8. Projekt „(Nie)mówta co chceta”
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Urzędu
Marszałkowskiego WW. W 30-godzinym kursie
dziennikarskim 25 osób odważyło się zmierzyć z
wyzwaniem, jakim jest bycie dziennikarzem w XXI
wieku. Warsztaty realizowane w ramach projektu
zaowocowały
numerem
szkolnej
gazetki.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego WW
wyniosło 1 000 zł, koszty całkowite 1 259.52 zł.

9. Fundusz Oświatowy Stowarzyszenia
Na FOS utworzony w roku 2016 decyzją Zarządu w roku 2016 przekazano 17 460 zł. Środki te
pochodzą z darowizn i są przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie wycieczek,
warsztatów dla uczniów ZS SU SJK.
10. Fundacja FaniMani
W 2016 roku Stowarzyszenie kontynuowało współpracę z
Fundacją FaniMani, dotyczącą pozyskiwania funduszy na
realizację wskazanych celów statutowych, w tym dofinansowanie
wyjazdów edukacyjnych oraz realizację warsztatów artystycznych.
Z Fundacji FaniMani otrzymaliśmy kwotę 157,59 zł.

W roku 2016 Stowarzyszenie, oprócz realizacji zadań publicznych w ramach powyższych
projektów, wydało kwotę 3 379,50 zł na realizację celów statutowych, w tym organizację
warsztatów, organizację imprez kulturalnych i wyjazdów edukacyjnych, dofinansowanie wycieczek.

III. KOSZTY – ROZLICZENIE PROJEKTÓW
Realizacja zadań statutowych 2016 r., w tym:
1. Pobyt edukacyjny w Pniewach dla młodzieży ze Wschodu
- koordynacja i wynagrodzenie koordynatora
2. II Bieg Św. Urszuli
- koordynacja i wynagrodzenie koordynatora
3. Projekt „Z rogalem w koszyczku”
- koordynacja i wynagrodzenie koordynatora
4. Projekt „Zachować od zapomnienia”
- koordynacja i wynagrodzenie koordynatora
5. Projekt „Wolontariusz w obiektywie”
- koordynacja i wynagrodzenie koordynatora
6. Projekt „(Nie)mówta co chceta”
- koordynacja i wynagrodzenie koordynatora
8. Fundusz Oświatowy Stowarzyszenia
9. Express miłosierdzia - przeksięgowanie
10. Fundusz stypendialny ZS SU SJK
11. Cele programowe partnerów zgodne z zawartymi umowami
12. Dofinansowanie udziału w warsztatach Gospel – grudzień 2016
13. Pokrowiec na fortepian
14. Dofinansowanie biletów do ZOO
15. Dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy
16. Odsetki zwrócone do MSZ
Koszty administracyjne w 2016 r., w tym:
1. Zużycie materiałów i energii
2. Wynagrodzenia, ubezpieczenia, inne świadczenia na rzecz pracowników
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty
5. Amortyzacja
6. Koszty finansowe
7. Pozostałe koszty

117 540,77 zł
70 000,00 zł
0,00 zł
5 657,61 zł
0,00 zł
4 502,49 zł
0,00 zł
3 809,46 zł
0,00 zł
1 939,85 zł
0,00 zł
1 259,52 zł
0,00 zł
12 170,00 zł
1 400,00 zł
785,50 zł
13 421,34 zł
1 712,00 zł
492,00 zł
180,00 zł
210,00 zł
1,00 zł
1 833,94 zł
327,52 zł
0,00 zł
1 506,42 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

W kosztach administracyjnych zawarty jest koszt kampanii 1%.
IV. PRZYCHODY
Przychody w 2016 r., w tym:
Składki członkowskie
Darowizny od osób fizycznych (FOS)
Darowizny od osób prawnych (FaniMani, Nadleśnictwo, Ypero)
1 procent
Dotacje
Przychody finansowe (w tym odsetki bankowe)
Pozostałe przychody (w tym wpłaty uczestników warsztatów, szkoleń)
Nadwyżka przychodów nad kosztami – rok 2016

125 229,42 zł
740,00 zł
18 010,00 zł
5 657,89 zł
20 619,40 zł
80 200,00 zł
2,13 zł
0,00 zł
5 854,71 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE
Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych, nie nabywało obligacji, akcji, nieruchomości ani innych
środków trwałych. Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych osób. Stowarzyszenie nie posiada zaległości
podatkowych.

