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I. Dane Stowarzyszenia: 
 
Nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami” 
Siedziba: ul. Dominikańska 14, 43 – 450 Ustroń 
Data rejestracji w KRS: 05.06.2009 r. 
Numer wpisu do KRS: 0000330742 
Numer REGON: 241 – 224 – 572  
Zarząd Stowarzyszenia: 
 

1. Jolanta Jurzykowska – Prezes Stowarzyszenia 
zam. ul. Wiśniowa 7, 43 – 450 Ustroń 

 
2. Halina Puchowska – Ryrych – Wiceprezes Stowarzyszenia 

zam. ul. Długa 33, 43 – 450 Ustroń 
 

3. Agata Niedzielska – Wiceprezes Stowarzyszenia 
zam. ul. Urocza 57, 43 – 450 Ustroń 
 

4. Bartosz Rząsa– Członek Zarządu 
zam. os. Manhattan 9/29, 43 – 450 Ustroń 
 

5. Sylwia Kozieł – Członek Zarządu 
zam. ul. Skoczowska 40, 43 – 450 Ustroń 
 
 

II.  Cele statutowe Stowarzyszenia: 
 
1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, w dziedzinach: 

edukacji i wychowania, kultury i sztuki, sportu i turystyki i innych przedsięwzięć 

rozwijających i kształtujących uznane społecznie wartości chrześcijańskie wśród dzieci i 

młodzieży. 

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie, między innymi, następujących 

rodzajów aktywności: 

a)  Organizowanie i prowadzenie wakacyjnych półkolonii dla dzieci i młodzieży; 

b) Prowadzenie świetlicy środowiskowej, w szczególności poprzez pomoc w nauce dla 

dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć rozwijających, organizowanie posiłków 

dodatkowych, udzielanie pomocy specjalistycznej (psycholog, logopeda, itp.); 

c) Prowadzenie biblioteki; 

d) Organizacja imprez turystycznych wyjazdowych i pobytowych; 



e)  Prowadzenie działalności charytatywnej; 

f)  Organizowanie aukcji, akcji, kwest publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa; 

g) Współpraca w zakresie objętym celami Stowarzyszenia z instytucjami państwowymi i 

organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą. 

 
 

III.   Działania Podjęte przez  Stowarzyszenia w roku 2010: 
 

1. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży w Ustroniu – 
Hermanicach. W okresie od 4 stycznia do 31 grudnia 2010 roku w świetlicy 
przeprowadzono 412 godzin zajęć, w tym: 

� 90 godzin zajęć dydaktycznych, edukacyjnych i profilaktycznych – służących 
wyrównywaniu braków w edukacji tym, którzy mają problemy w nauce, wzbogacających 
wiedzę, uczących zasad postępowania akceptowanych w społeczeństwie, zasad 
współistnienia w grupie, propagujących zdrowy styl życia, uświadamiających zagrożenia 
jakie płyną z wszelkich używek oraz uczących dzieci życia z zgodnie z zasadami ekologii.  

� 184 godzin zajęć artystycznych  – w ramach, których realizowany był program „W świecie 
fantazji”. Zajęcia te umożliwiały rozwój zainteresowań i umiejętności, rozwijały także 
zdolności manualne oraz wyobraźnię i zmysł estetyczny, wzbogacały wiedzę o technikach 
plastycznych oraz elementach kultury i sztuki charakterystycznych dla naszego regionu. 
Prace wykonywane w czasie tych zajęć otrzymywały nagrody i wyróżnienia w lokalnych i 
ogólnopolskich konkursach plastycznych. W czasie tych zajęć zrealizowano także program 
teatralny. Rezultatem tego programu było zrealizowanie 3 przedstawień: 

                             - przestawienie słowno – muzyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
                       - przedstawienie „Babciu opowiedz nam bajkę” wystawione w czasie festynu 
          „Nie bój się mówić nie”,        
                          - przedstawienie jasełkowe „Ta jedyna noc” , które zostało wystawione 6   stycznia 
 2011 roku w Kościele N.M.P Królowej Polski w Ustroniu – Hermanicach oraz 12 stycznia w 
 Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie.  

� 44 godziny zajęć sportowych – w ramach których realizowany był program sportowy. 
Zajęcia te zaznajomiły dzieci z wieloma grami i zabawami sportowymi, pozwoliły na 
zwiększenie ich kondycji, a także dawały szansę na nabycie umiejętności właściwego 
korzystania z czasu wolnego z pożytkiem dla zdrowia i rozwoju fizycznego oraz 
umiejętności współpracy w grupie i stosowania zasady fair play.  

� 94 godzin zajęć rekreacyjnych i integracyjnych – zajęcia te przede wszystkim umożliwiły 
dzieciom konstruktywne spędzanie wolnego czasu, były też okazją do beztroskiej i wolnej 
od zmartwień zabawy. Dzieci miały możliwość rozwijać swoje zainteresowania, wyobraźnię 
i pomysłowość, a także prezentować swe zdolności i talenty. Zajęcia te umożliwiły im 
również poznanie wielu ciekawych gier i zabaw.  

     
 W celu podniesienia efektywności swoich działań regularnie kontaktowano się  
 z pedagogiem szkolnym Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, uczestniczono także  
 w zebraniach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pracy z Dziećmi  
 i Młodzieżą „Można Inaczej” w Ustroniu. 
           Dzięki współpracy z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Cieszynie psycholog 
 reprezentujący poradnię (będący również wolontariuszem świetlicy) miał możliwość 
 przebadać część dzieci uczęszczających na świetlicę oraz kilkoro dzieci spoza niej. Badania 
 te pozwoliły na lepsze zrozumienie problemów dzieci, a tym samym głębszą i bardziej 
 adekwatną pomoc. Dodatkową zaletą owych badań było to, iż prowadzone były przez znaną 



 im osobę oraz w znanym i lubianym miejscu – fakty te sprzyjają większej miarodajności 
 badania. 

2. Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „To miejsce warto zobaczyć w 
mojej miejscowości”.  Konkurs ten trwał od stycznia do marca. W okresie tym nadesłano 
185 prac indywidualnych i 13 prac zbiorowych z 38 placówek takich jak: przedszkola, 
szkoły podstawowe, zespoły szkolno – przedszkolne, zespoły szkół podstawowo – 
gimnazjalnych, świetlice środowiskowe, czy domy kultury. Celem konkursu było 
uwrażliwienie dzieci na piękno miejscowości w której żyje oraz  rozbudzenie w dziecku 
przynależności narodowej oraz więzi emocjonalnej z miejscem w którym żyje.  
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 2 marca 2010. Komisja w składzie 6 osób wybrała 
zwycięzców w kategoriach prace indywidualne oraz prace zbiorowe. Wyróżniono również 
placówki za zaangażowanie i ilość nadesłanych prac oraz za zastosowanie różnorodnych 
technik plastycznych. W sumie nagrodzono i wyróżniono 16 prac indywidualnych, 4 prace 
grupowe oraz jedną placówkę za ilość nadesłanych prac, ich estetykę oraz zróżnicowane 
podejście do tematu. Wyniki konkursu ogłoszono 3 marca 2010 roku na stronie internetowej 
www.blizejprzedszkola.pl oraz 16 kwietnia na stronie www.ponadgranicami.pl 

3. Organizacja „Szkoły dla Rodziców”. Pierwszy etap „Szkoły dla Rodziców” trwał od 
stycznia do marca. Spotkania prowadzone były przez psychologa będącego wolontariuszem 
świetlicy oraz osoby związane z TAMĄ Prywatną Poradnią Psychologiczną w Skoczowie, 
która włączyła się w realizację tego dzieła. W okresie tym odbyło się 6 dwugodzinnych 
spotkań, w których uczestniczyły w sumie 16 osób. Tematyka kolejnych warsztatów 
przedstawiała się następująco:  

� 20 styczeń 2010 – „Relacje pomiędzy rodzicami i ich wpływ na dzieci” prowadzący 
Mariusz Bartczak 

� 29 styczeń 2010 - "Uwikłanie rodziny w problemy jednego z członków (alkohol, 
narkotyki, hazard)" prowadzący p. Tomeczek.   

� 3 luty 2010 – „Komunikacja w małżeństwie (między partnerami)” prowadzący 
Mariusz Bartczak 

� 12 luty 2010 – „Współuzależnienie” prowadzący Jadwiga Grech 
� 10 marzec 2010 – „Kryzys w małżeństwie (jednego z małżonków)” prowadzący 

Mariusz Bartczak 
� 19 marzec 2010 - "Destrukcja i próby radzenia sobie z trudnościami, budowanie 

zaufania" prowadzący Jadwiga Grech. 
Spotkania te pomogły zrozumieć osobom w nich uczestniczącym jak wielkie znaczenie mają 
relacje pomiędzy małżonkami i jak bardzo wpływają one na funkcjonowanie dzieci i całej 
rodziny. Ukazano także w jaki sposób można odbudowywać te, często zaburzone i trudne 
relacje i jak przezwyciężać kryzysy. Dzięki spotkaniom tym wiele rodzin mogło poprawić 
swoje funkcjonowanie. Jedna z rodzin uczestniczących w spotkaniach zdecydowała się na 
terapię w ośrodku leczenia uzależnień i współuzależnień. 
We wrześniu zorganizowaliśmy także drugi etap „Warsztatów dla Rodziców” – były to dwa 
spotkania. Pierwsze dotyczące tego jak rodzic może pomóc dziecku odnaleźć się w nowej 
klasie lub szkole prowadził  p. Mariusz Bartczak psycholog będący pracownikiem Poradni 
Pedagogiczno – Psychologicznej w Cieszynie oraz wolontariuszem Świetlicy. Drugie 
spotkanie poruszało tematykę związaną z problemem agresji w szkole i formami pomocy 
dziecku dotkniętemu tym problemem i poprowadziła je p. Józefa Kubica wieloletni pedagog 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu. Spotkania te cieszyły sie mniejszym powodzeniem 
niż spotkania zorganizowane zimą, wzięły w nich udział tyko 4 osoby.   

 
4. Organizacja Dnia Babci i Dziadka. 25 stycznia 2010 roku zorganizowano uroczyste 

obchody Dnia Dziadka i Babci. Uroczystość rozpoczął słowno – muzyczny występ dzieci, 
na który składały się kolędy oraz wiersze. Następnie wystąpił słynny ustroński gawędziarz 
p. Tadeusz Michalak. Na zakończenie odbył się wspólny poczęstunek. Dzięki takiemu 



uroczystemu obchodzeniu tego dnia chcemy promować tradycyjne wartości rodzinne, w 
dzieciach zostaje zaszczepiony szacunek do dziadków oraz podkreślone ich znaczenie w 
życiu rodziny.  

5. Prowadzenie  Ferii Zimowych.  W czasie ferii zimowych, trwających od 15 do 26 lutego, 
zorganizowano zajęcia dla grupy 70 dzieci. W tych dniach zajęcia odbywały się od 
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.00. W ciągu tych dwóch tygodni dzieci 
brały udział głownie w zajęciach artystycznych, sportowo – rekreacyjnych oraz 
edukacyjnych. W drugim tygodniu ferii dzieci brały udział w programie „Wyprawa w 
kosmos”.  Program ten miał na celu w ciekawy sposób zachęcić dzieci do nauki i 
poznawania świata a nawet wszechświata. Na wstępie programu dzieci obejrzały film o 
kosmosie. W ciągu kolejnych dni tworzyły prace związane z tematyką kosmosu, powstawała 
także ponad 2 metrowa makieta rakiety kosmicznej, dzieci odwiedziły planetarium. 
Ostatniego dnia ferii odbył sie wielki start rakiety oraz lądowanie na księżycu. W ciągu 
całego trwania programu prowadzony był konkurs – na zakończenie dnia dzieciom 
zadawano pytanie dotyczące kosmosu. Osoby, które w ciągu tygodnia zdobyły najwięcej 
punktów otrzymały nagrody. Na zakończenie ferii nagrody otrzymały również te dzieci, 
które wykazały się szczególnymi postawami prospołecznymi.  

6. Organizacja „Wieczoru Charytatywnego”. 10 kwietnia zorganizowano „Wieczór 
Charytatywny” na który zaproszone zostały osoby związane ze Świetlicą i 
Stowarzyszeniem. Początkowo w czasie „Wieczoru Charytatywnego” miały zagrać dzieci ze 
świetlicy, a następnie p. Bojda i p. Mentel ze swoim recitalem gitarowym . Jednak w obliczu 
wydarzeń tego dnia, po konsultacjach z zaproszonymi osobami zmieniono formułę 
spotkania – zagrały tylko dzieci, które przygotowywały się do tego występu dużo wcześniej. 
Po ich występie odbył się poczęstunek w czasie którego można było porozmawiać o 
działalności Świetlicy i Stowarzyszenia, wymienić opinie i uwagi. Spotkanie to 
zaowocowało wieloma ciekawymi pomysłami (m.in. pomysłem zorganizowania kursu 
plastycznego dla dorosłych). Wiele osób obecnych na nim mogło także przekonać się czym 
tak naprawdę zajmuje się Świetlica i Stowarzyszenie, jakie prowadzą działania i realizacji 
jakich inicjatyw się podejmują.  

7. Współorganizacja „Dnia Sportu”. 24 kwietnia wspólnie z Ośrodkiem Pracy z Dziećmi i 
Młodzieżą „Można Inaczej” zorganizowano „Dzień Sportu”, któremu przyświecało hasło 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”. W czasie imprezy odbył się mecz piłki nożnej oraz turniej 
palanta. Po rozgrywkach sportowych nastąpiło uroczyste wręczenie pucharu (w tym roku 
zdobytego przez drużynę z naszej Świetlicy) oraz dyplomów. Następnie wszystkie dzieci 
oraz osoby dorosłe wspólnie bawili się przy ognisku. W spotkaniu tym wzięło udział 50 
dzieci oraz 16 wolontariuszy świetlicy i kadry Ośrodka. Dzięki imprezie dzieci przekonały 
się jak ważny jest ruch na świeżym powietrzu i aktywne spędzanie czasu wolnego. „Dzień 
Sportu” przyczynił się także do nawiązania i zacieśnienia znajomości (część zna sie ze 
szkoły) pomiędzy dziećmi i wolontariuszami oraz pogłębienia współpracy pomiędzy obiema 
instytucjami.  

8. Współpraca przy organizacji Festynu Parafialnego Parafii N.M.P. Królowej Polski.  
Festyn ten odbył się 3 maja 2010 roku. Stowarzyszenie włączyło się w jego organizację 
przygotowując wystawę prac dzieci, malowanie twarzy oraz zabawy i gry dla dzieci, które 
wzięły udział w festynie. Ponadto Stowarzyszenie zorganizowało koncert p. Bojdy i p. 
Mentla.  

9. Organizacja wycieczki dla dzieci. 12 czerwca Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę 
edukacyjną dla dzieci ze świetlicy oraz Ustronia - Hermanic. Była to wycieczka do Parku 
Dinozaurów w Inwałdzie, gdzie dzięki ciekawym opowieściom przewodnika dzieci 
dowiedziały się wielu, często zaskakujących, informacji na temat życia i wyglądu tych 
prehistorycznych jaszczurów. W wycieczce wzięło udział 40 dzieci. 

10. Organizacja festynu „Nie bój się mówić nie”. 23 czerwca świetlica zorganizowała trzeci 
już festyn „Nie bój się mówić nie” kończący pracę świetlicy w roku szkolnym 2009/2010. 



Festyn ten rozpoczął się o godz. 18.00 przedstawieniem profilaktycznym pt.: „Babciu 
opowiedz mi bajkę” przygotowanym przez dzieci na zajęciach teatralnych. Następnie 
rozdano nagrody 15 dzieciom, które w ciągu minionego roku szkolnego w sposób 
szczególny wyróżniły się na świetlicy, czy to aktywnością na zajęciach, czy pozytywnymi 
postawami godnymi do naśladowania, czy też pracą na rzecz świetlicy. Rodzice tych dzieci 
otrzymali listy gratulacyjne. Kolejnym etapem festynu były rodzinne konkurencje  
prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego. Było to 5 konkurencji, w których 
wzięło udział 7 rodzin. Wszystkie rodziny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Po rywalizacji 
sportowej odbył się poczęstunek oraz wykonano pamiątkowe zdjęcie. W festynie brało 
udział ok. 80 osób.  Festyn ten ukazał osobom w nim uczestniczącym wartość i alternatywne 
sposoby spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym. Dzięki wspólnemu uczestniczeniu w 
jego organizacji oraz w konkurencjach pomiędzy rodzinami nastąpiło zacieśnienie więzi 
pomiędzy rodzicami, dziećmi i dziadkami a także pomiędzy wieloma rodzinami 
uczestniczącymi w festynie. Uroczystość ta była również okazją do porozmawiania, 
wymienienia się poglądami, a także zobaczenia co tak naprawdę robią dzieci w czasie 
godzin spędzanych na świetlicy.  

11. Prowadzenie  Półkolonii. Od 5 do 30 lipca zorganizowana została półkolonia. W okresie 
tym zajęcia trwały od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00. Na zajęcia zostało 
zapisanych 100 dzieci. W czasie półkolonii dzieci miały możliwość uczestniczenia w 
szeregu zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych. 
Każdy z tygodni półkolonii miał swój tytuł, i tak: 

� TYDZIE Ń PIERWSZY „Poznajmy się” : tydzień ten został poświęcony integracji 
dzieci zapisanych na zajęcia. Obfitował on w liczne zabawy integracyjne, ruchowe, 
zabawy z chustą Klanzy oraz takie formy aktywności, które przyczyniały się do 
integracji dzieci biorących w nich udział. 

� TYDZIE Ń DRUGI „W świecie Piotrusia Pana”: dzieci uczestniczące w zajęciach 
w tym tygodniu przeniosły się na chwilę w świat Piotrusia Pana – tworzyły stroje 
charakterystyczne dla postaci z tej bajki, budowały Nibylandię, odgrywały sceny z 
filmu, który wcześniej oglądały oraz brały udział w licznych konkursach 
dotyczących „Piotrusia Pana” 

� TYDZIEN TRZECI „Mali odkrywcy talentów wszelakich” : tydzień ten 
poświęcony  był odkrywaniu rozmaitych talentów – plastycznych, technicznych, 
kulinarnych, sportowych i wielu, wielu innych, a wszystko to poprzez szerokie 
formy aktywności oferowane dzieciom uczęszczającym na zajęcia. 

� TYDZIE Ń TRZECI „Zabawa w teatr” : w tygodniu tym część dzieci 
uczestniczących w zajęciach przygotowywała przedstawienie na zakończenie 
półkolonii. W tym roku było to przedstawienie o tematyce ekologicznej pt.: 
„Ekolandia” – tematykę tą wybrały dzieci zainspirowane udziałem w projekcie 
ekologicznym „Źródła energii odnawialnej”. Przedstawienie to zostało 
przygotowane, a następnie tak odegrane, iż przedstawiciel Koła Ekologicznego 
obecny na zakończeniu półkolonii poprosił o płytę CD z  jego zapisem – będzie ono 
służyło jako film instruktażowy w kursach i projektach realizowanych przez Koło 
Ekologiczne ze Skoczowa. Natomiast dzieci, które nie brały udziału w 
przedstawieniu odgrywały rozmaite scenki z bajek, przygotowywały dekorację oraz 
tworzyły własne scenariusze. 

 W czasie półkolonii dzięki życzliwości wielu ludzi dzieci, poza zajęciami przygotowanymi 
 przez wolontariuszy świetlicy miały również możliwość udziału w następujących zajęciach i 
 projektach: 

� „Spotkanie ze Strażą Pożarną”  – w czasie, którego dzieci poznawały zasady 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz miały możliwość przejścia toru 
strażackiego; 

� „Źródła Energii Odnawialnej”  – w bardzo ciekawy sposób uczące dzieci o 



energii odnawialnej oraz dodatkowo o życiu zgodnie z zasadami ekologii. 
� „Gaśnice” – w czasie spotkania starsze dzieci miały możliwość nauczyć się 

obsługi podstawowych typów gaśnic. 
 Ponadto dzieci brały udział w  3  wycieczkach: 

� do „Le śnego Parku Niespodzianek” 
� na Polankę pod Czantorią na letni tor „Summertubingu”  i inne atrakcje 
� do Parku Dinozaurów „Dinozatorland” w Zatorze 

    Półkolonia zakończyła się uroczystym spotkaniem, które odbyło się 1 sierpnia 2010 roku. W 
 spotkaniu wzięło udział ok. 200 osób – dzieci, ich rodziców, dziadków oraz innych 
 zaproszonych gości. Zakończenie Półkolonii rozpoczęło się o godz. 16.00 przedstawieniem 
 przygotowanym przez dzieci pt.: „Ekolandia”, następnie zebranym zaprezentowano zdjęcia 
 z czterech tygodni zajęć. Po części artystycznej odbyła się msza w intencji dzieci i 
 wolontariuszy biorących udział w półkolonii. Ostatnią częścią zakończenia był poczęstunek 
 oraz rozdanie dzieciom nagród zdobytych w różnych konkursach trwających w czasie 
 półkolonii, dyplomów oraz nagród dla dzieci, które wykazały się największą pracą na rzecz 
 innych oraz postawą godną naśladowania.  
     Półkolonia była dla wielu dzieci jedyną formą spędzenia wolnego czasu w sposób bardzo 
 konstruktywny i atrakcyjny. Dzięki tym czterem tygodniom zajęć dzieci miały możliwość 
 rozwijać swoje talenty i zainteresowania oraz zdobywać nową wiedzę, często bardzo 
 użyteczną. Dzięki różnorodności wiekowej dzieci uczęszczających na zajęcia dzieci uczyły 
 się szacunku do innych oraz tolerancji i opieki nad innymi. Ponadto dzieci uczyły się 
 wartości cenionych w społeczeństwie oraz postępowania zgodnie z normami i zasadami 
 życia społecznego.   

12.  Organizacja Warsztatów Plastycznych dla Dzieci.  W sierpniu (11 sierpień) odbyły się 
warsztaty plastyczne dla dzieci, w czasie których tworzono maskotki Ustronia w technice 
origami oraz z filcu w formie breloczków. W warsztatach wzięło udział 10 dzieci. Dzięki 
nim miały one możliwość poznać ciekawe techniki plastyczne i w konstruktywny sposób 
spędzić swój wolny czas. 

13.  Remont świetlicy. We wrześniu w świetlicy odbył sie konieczny remont instalacji 
elektrycznej mający na celu dostosowanie jej do wszelkich wymogów bezpieczeństwa. 
Ponadto remontowi poddano także oświetlenie – wymieniono lampy na silniejsze, aby 
polepszyć warunki w których przebywają i pracują dzieci. W jednym z pomieszczeń 
wymieniono okna. Na podłogę oraz ściany położono panele – wszystko po to, aby świetlicę 
uczynić miejscem bezpieczniejszym, łatwiejszym do utrzymania w czystości oraz 
przyjemniejszym dla jej podopiecznych. 

14. Organizacja Dnia Otwartego Świetlicy i Stowarzyszenia. 16  października został 
zorganizowany Dzień Otwarty Świetlicy i Stowarzyszenia, w którym wzięło udział 45 osób. 
W czasie dnia otwartego rodzice wraz z dziećmi mieli możliwość uczestniczenia w próbce 
zajęć świetlicy (tworzenie ozdobnych kopert, kartek okolicznościowych oraz ozdobnych 
toreb na prezenty), brać udział w zabawach, obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą 
działań podejmowanych przez Świetlicę i Stowarzyszenie. Na zakończenie tego dnia odbył 
się poczęstunek dla dzieci i ich rodziców. Dzięki organizacji tej imprezy wiele osób z terenu 
Ustronia – Hermanic mogło osobiście przekonać się jak wygląda praca świetlicy, co się w 
niej dzieje – zaowocowało to tym, iż wiele nowych dzieci zostało zapisanych na jej zajęcia. 

15. Organizacja Mikołaja.  6 grudnia 2010 roku zorganizowaliśmy spotkanie ze św. 
Mikołajem. W dniu tym zostało rozdanych 150 paczek. Paczki otrzymały wszystkie dzieci, 
które przyszły na spotkanie. Wiele z tych dzieci pochodziło z rodzin o niskim statusie 
materialnym i były to dla nich jedyne prezenty, jakie otrzymały w tym dniu.   

16. Przystąpienie Stowarzyszenia do Otwartego Konkursu Ofert. Stowarzyszenie złożyło 
wniosek na dofinansowanie zadania publicznego „Prowadzenie świetlicy dla dzieci i 
młodzieży – kształtowanie postaw trzeźw ościowych poprzez kulturę religijną” w Otwartym 
Konkursie Ofert Organizacji Pozarządowych ogłoszonych przez Burmistrza Miasta ustroń w 



dniu 24 listopada 2010. 
17. Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Anioły, aniołki, aniołeczki”.  

Konkurs trwał od listopada do grudnia 2010 roku. Ogłoszony był na naszej stronie 
internetowej www.ponadgranicami.pl oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl. Jego celem  
było umożliwienie dzieciom poczucia satysfakcji z osiągniętego celu oraz zainteresowanie 
dzieci różnymi technikami plastycznymi. Na konkurs napłynęło 599 prac indywidualnych z 
172 placówek. W związku z ogromną ilością prac o ogromnych walorach estetycznych 
komisja zdecydowała o nieprzyznawaniu I, II i III miejsca. Wyróżniono natomiast 33 
najlepsze prace. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.  

18. Organizacja szkoleń wolontariuszy.  22 maja w Świetlicy odbyło się szkolenie pt.: 
„Pedagogika zabawy” prowadzone przez Monikę Kustra – Paszek oraz Darię Gwiżdż. W  8 
godzinnym spotkaniu wzięło udział 12 wolontariuszy świetlicy oraz kadry Ośrodka „Można 
Inaczej”. Dzięki szkoleniu wzbogaciliśmy swój warsztat pracy o wiele gier, zabaw i technik 
plastycznych, a tym samym nasza praca stała się bardziej efektywna. W dniach 27 – 28 
listopada w Świetlicy zorganizowane zostało szkolenie dla wolontariuszy. Szkolenie pt.: „ 
Nie zaprzeczaj moim uczuciom – pomóż mi je zrozumieć” przeprowadzone zostało przez 
Monikę Kustra – Paszek oraz Darię Gwiżdż  i trwało 18 godzin.  Wzięło w nim udział 9 
osób. Szkolenie to pozwoliło nam lepiej zrozumieć emocje dzieci oraz poznać sposoby ich 
rozładowywania. Dzięki szkoleniu wzbogaciliśmy także swój warsztat w pewien zakres 
umiejętności dotyczących kompetencji komunikacyjnych. 

19. Organizacja kiermaszy – wielkanocnego, komunijnego oraz bożonarodzeniowego. W 
ubiegłym roku zostały zorganizowane 3 kiermasze, w czasie których można było zakupić 
ozdoby w całości wykonane przez dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych oraz przez 
wolontariuszy świetlicy. Dochody z kiermaszu zostały w całości przeznaczone na działanie 
Świetlicy. Dzięki organizacji kiermaszu dzieci uczą się, iż aby coś otrzymać trzeba na to 
zapracować. Ponadto dzięki zaangażowanie dzieci w pozyskiwanie środków na cele 
statutowe Stowarzyszenia zyskują one poczucie własnej mocy sprawczej, co pozwala im na 
wzmocnienie poczucia własnej wartości. 

20. Organizacja cyklu spotkań pt. „Przygotowanie przyjęć i dekoracja stołów”. Spotkania 
te przeznaczone były dla całej społeczności lokalnej. Prowadzone były przez nauczyciela 
Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle,  
p. Dorotę Mendrek. Cieszyły się one wielkim zainteresowaniem - wzięło w nich udział ok. 
50 osób. Cykl ten liczył pięć następujących  spotkań: 

� 29 marca 2010- spotkanie dotyczące dekoracji stołów świątecznych. 
� 10 maja 2010 - spotkanie dotyczące organizacji przyjęć komunijnych i 

weselnych połączone z warsztatami ustalania menu. 
� 22 czerwca 2010- spotkanie dotyczące organizacji przyjęć na świeżym 

powietrzu przy grillu połączone z warsztatami kulinarnymi. 
� 23 listopada 2010 - spotkanie dotyczące tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 
� 7 grudnia 2010 – spotkanie związane z dekoracją stołu wigilijnego połączone z 

pokazem nakrywania do stołu. 
 Spotkania te miały różny charakter – były to zarówno wykłady, w czasie których można 
 było usłyszeć wiele ciekawych i praktycznych informacji oraz zobaczyć przykłady 
 przepięknych dekoracji, jak i zajęcia warsztatowe na których uczestnicy sami uczyli się np. 
 sztuki układania serwetek, a nawet samodzielnie przygotowywali sałatki, dipy czy desery.  

21. Organizacja spotkań i projektów z ekologii. W ubiegłym roku, dzięki współpracy ze 
Skoczowskim Klubem Ekologicznym, wśród dzieci został przeprowadzony projekt „Źródła 
Energii Odnawialnej”. W projekcie wzięło udział 58 dzieci. 19 listopada odbyło się także 
spotkanie z ekologiem również dotyczące segregacji odpadów stałych. W spotkaniu wzięło 
udział 9 osób. Na wniosek zebranych spotkania te kontynuowane będą w roku 2011. 

22. Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  W ubiegłym roku 
rodziny zostały objęte następującą pomocą: 



� sfinansowanie obiadów w szkole: obiady te były finansowane 6 osobom w 
okresie od stycznia do czerwca 2010 roku. Były to dzieci uczęszczające do 
Szkoły Podstawowej nr 2  oraz Gimnazjum nr 2 w Ustroniu. Dzieci te 
pochodziły z rodzin, które znalazły się w  trudnej sytuacji życiowej lub z 
rodzin o niskim statusie materialnym; 

�  sfinansowanie Białej Szkoły: wyjazd na Białą Szkołę został sfinansowany   
chłopcu, który w ubiegłym roku stracił ojca. Obecnie jego, i jego siostrę 
samotnie wychowuje matka, rodzina znajduje się w trudnej sytuacji 
finansowej; 

� dofinansowanie Zielonej Szkoły – wyjazd na Zieloną Szkołę został 
dofinansowany dziewczynce pochodzącej z wielodzietnej rodziny (11 
dzieci), rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;  

� zakup wyprawek szkolnych- wyprawki te zostały przeznaczone dla dzieci z 
12  rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. W 
wyprawkach tych  znalazły się podstawowe materiały szkolne takie jak: 
zeszyty, długopisy, ołówki, różnego rodzaju kredki, flamastry, temperówki, 
nożyczki, zestawy linijek, cyrkiel, farby, bloki kolorowe i białe, papiery 
kolorowe itp.. Pięć rodzin otrzymało także najbardziej potrzebne podręczniki 
szkolne, jedna osoba niezbędne ubranie; 

� zakup odzieży zimowej. Kurtki zimowe oraz buty zakupiły trzy rodziny 
znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

 
 

IV.  Działalność gospodarcza : 
 
 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 
 

V. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia:  
 

Uchwała nr 1/10 z dnia 26 marca 2010 dotycząca przyjęcia Sprawozdania 
Merytorycznego oraz Sprawozdania  Finansowego za rok 2009 oraz przedłożenia tych 
dokumentów Komisji Rewizyjnej oraz Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

Uchwała nr 2/10 z dnia 30 sierpnia 2010 dotycząca rozdysponowania środków 
pochodzących z jednego procenta oraz koniecznego remontu dla bezpiecznego prowadzenia 
zajęć. 

Uchwała nr 3/10 z dnia 28 listopada 2010 dotycząca decyzji o przystąpieniu do 
Otwartego Konkursu Ofert Organizacji Pozarządowych ogłoszonego 24 listopada przez 
Burmistrza Miasta Ustroń. 
 

 
VI.  Przychody Stowarzyszenia: 

 
1. Składki członkowskie -  1 225,00 PLN  
2. Środki z 1% podatku dla OPP – 24 480,74 PLN  
3. Odsetki od środków zgromadzonych na koncie – 188,15 PLN 
4. Inne przychody określone statutem – 61 755,91 PLN 

 
   Łącznie przychody za 2010 r: 87 649,80 PLN 
 
 

VII.  Koszty działalności Stowarzyszenia: 
 



 
1. Koszty działalności statutowej stowarzyszenia – 80 974,99 PLN 
2. Koszty administracyjne Stowarzyszenia – 2 966,90 PLN 

 
Łącznie koszty za 2010 r. –  83 941,89 PLN 
 

VIII.  Pozostałe dane: 
 

1. Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu – 0 
2. Łączna kwota wynagrodzeń za 2010 r. – 0,00 PLN 
3. Wysokość rocznego wynagrodzenia członków Zarządu lub innych organów 

Stowarzyszenia – 0,00 PLN 
4. Wydatki na wynagrodzenie z umów o dzieło  – 5 150 PLN 
5. Pożyczki udzielone przez Stowarzyszenie – 0, 00 PLN 
6. Lokaty na rachunkach bankowych – 0,00 PLN 
7. Wartości nabytych akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych – 0,00 PLN 
8. Nabyte nieruchomości – 0,00 PLN 
9. Nabyte pozostałe środki trwałe – 0,00 PLN  
10. Wartość aktywów Stowarzyszenia na dzień 31.12.2010 r. – 3 707,91 PLN   
11. Wartość zobowiązań  Stowarzyszenia na dzień 31.12.2010 r. – 00,00 PLN 

 
IX.   Pozostałe informacje: 

 
1. Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego od osób 

prawnych lub innych podatków, Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do składania 
miesięcznych deklaracji CIT – 2 
 

2. Stowarzyszenie w roku 2010 nie było objęte żadną kontrolą prowadzona przez organ 
nadzoru lub inny organ administracji publicznej lub samorządowej. 

 
3. Stowarzyszenie nie prowadziło w 2010 r. żadnej działalności zleconej przez 

podmioty państwowe i samorządowe. 
 
 
Sporządzono: 25. 03.2011 r. 

……... ………………… 
                 Podpisy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki 

1. Kopia uchwały nr 1/10 Zarządu Stowarzyszenia. 
2. Kopia uchwały nr 2/10 Zarządu Stowarzyszenia. 
3. Kopia uchwały nr 3/10 Zarządu Stowarzyszenia. 


