SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I RODZIN
„PONAD GRANICAMI”
W ROKU 2013

1. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży w Hermanicach.
Świetlica prowadzona była w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca w następujących godzinach:
pn.,wt., czw. 14.00 – 18.00, śr. 15.00-18.00, pt. 17.00 – 19.00 i soboty 9.00 – 12.00. Natomiast w
okresie od 1 września do 31 grudnia w pon., wt. i pt 15.00 – 19.00, śr. i czw. 16.00 – 19.00 oraz
soboty 9.00 – 12.00.
W okresie tym przeprowadzono 695 godzin zajęć takich jak:
- 321 godzin zajęć dydaktycznych, edukacyjnych i rozwijających;
- 190 godzin zajęć artystycznych( plastycznych i teatralnych)
72 godziny zajęć rekreacyjno sportowych
-72 godziny zajęć integracyjno – rozwijających
-40 godzin wycieczek i imprez

2. Organizacja Jasełek połączonych z Dniem Babci i Dziadka.

Jasełka zostały wystawione 20 stycznia po Mszy Świętej o godz. 9.00 przez dzieci uczestniczące w
zajęciach teatralnych. Po przedstawieniu w kawiarence odbyło się spotkanie dla Dziadków.

3. Ferie zimowe.
W okresie ferii zimowych od 11 do 22 lutego przeprowadzone zostały dwa tygodnie zajęć w
wymiarze trzech godzin dziennie. Dzieci w czasie ferii brały udział w „Balu Przebierańców, warsztatach
Kamishibai, „Mini Spartakiadzie Zimowej” oraz w dwóch programach edukacyjno – artystycznych.
Pierwszy z programów nosił tytuł „W krainie śniegu i lodu” i przybliżał dzieciom faunę i florę terenów
arktycznych – na podsumowanie dzieci wykonywały makietę wybranego terenu wraz z
charakterystycznymi dla niego zwierzętami. Drugi program nosił nazwę „Misja na Marsa”. Dzieci
zapoznawały się z naszym układem słonecznym, a także tworzyły makietę wymyślonej przez nie
planety. W czasie ferii dzieci uczestniczyły także w wyjeździe do kina na bajkę: „Zambezia”.

4. Warsztaty dla Rodziców.

W roku 2013 „Warsztaty dla Rodziców” odbywały się 27 kwietnia w 6 godzinnym bloku. Ich
mottem było hasło „Akademia Emocji”. W czasie spotkania rodzice uczyli się o emocjach swoich
dzieci, o tym jak dzieci przeżywają złość, smutek, lęk czy radość oaz jak pracować z tymi emocjami,
aby wychowywanie dzieci było efektywniejsze. W spotkaniach wzięło udział 12osób.

5. Festyn Parafialny.
Festyn odbył się 3 maja. W czasie festynu Świetlica właczyła się w jego organizacje poprzez
przygotowanie wystawy prac dzieci, malowanie twarzy oraz

przeprowadzenie konkurencji dla

dzieci, uczestniczących w festynie.

6. Wieczór Charytatywny.

18 maja po raz czwarty nasze Stowarzyszenie zorganizowało "Wieczór Charytatywny" będący
podziękowaniem dla wszystkich tych osób, które przez cały 2012 rok były wsparciem dla nas. W
czasie wieczoru charytatywnego wystąpiła Ania Paszek, która zaprezentowała wiersz Hanny
Niewiadomskiej pt.: "Szklanka przechwalanka" oraz wiersz Wandy Mider "Starosć". Po Ani swoją
twórczość zaprezentowało znakomite trio muzyczne Panowie Artur i Grzegorz Mentel oraz Marek
Bojda.
7. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny.
W roku 2013 konkurs przebiegał pod hasłem „Jak wygląda kwiat paproci”. Na konkurs, którego
rozstrzygnięcie odbyło się 20 maja, przysłano 130 prac z 75 placówek. nagrodzono 34 osoby.

8. Dzień Sportu.

Impreza przeprowadzona została 7 czerwca. Przeznaczona była do wszystkich chętnych dzieci i
miała na celu zachęcić je do aktywnego spędzania wolnego czasu. Impreza składał się z dwóch
części – pierwszej sportowej, w czasie której odbywały się różne konkurencje, oraz drugiej –
rekreacyjnej przeznaczonej na posiłek. Każde z 35 dzieci biorących udział w imprezie otrzymało
pamiątkowy dyplom.

9. Wycieczka z okazji dnia dziecka.

Wycieczka miała miejsce 22 czerwca . Wówczas 43 dzieci pojechało na warsztaty astronomiczne
do Młodzieżowej Stacji Kosmicznej w Sopotni Małej oraz na wykład z leśnikiem i spotkanie z
korbielowskimi gawędziarkami – siostrami Sordyl.

10. Festyn na zakończenie roku.
Festyn odbył się 30 czerwca i wzięło w nim udział ok. 120 osób. Imprezę rozpoczęło przedstawienie
przygotowane przez dzieci uczęszczające na zajęcia teatralne w świetlicy. Zebrani goście mogli
także obejrzeć prezentację przedstawiające działania Świetlicy i Stowarzyszenia w roku szkolnym
2012/2013. Następnie przeprowadzone zostały konkurencje rodzinne, w czasie których wspólnym
zadaniem każdej z rodzin było m.in. stworzenie swojego portretu. Po przedstawieniu, konkurencjach
oraz poczęstunku nastąpiło rozdanie dyplomów dla rodzin oraz nagród dla tych dzieci, które w roku
szkolnym 2012/2013 wykazały się postawą godną do naśladowania oraz szczególną praca na rzecz
Świetlicy.

11. Półkolonie.
W okresie wakacji letnich między 8 lipcem a 2 sierpnia zorganizowane zostały 4 tygodnie zajęć w
ramach Półkolonii Letniej. W tym czasie świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w
wymiarze 4 godzin dziennie. W czasie półkolonii przebiegającej pod hasłem „Poznajemy zawody”
dzieci brały udział w czterech blokach – każdy trwał tydzień. W pierwszym tygodniu poznawano
zawód muzyka – dzieci brały udział w warsztatach muzycznych ucząc się piosenek oraz
akompaniowania na różnych instrumentach. W drugim tygodniu poznawaliśmy zawody wysoce
użyteczne społecznie – odbyło się spotkanie z policjantem, ekologiem, szkolenie medyczne z
przedstawicielami pogotowia ratunkowego, pojechaliśmy na wycieczkę do straży pożarnej. Trzeci
tydzień zapoznawał dzieci z zawodem fotografa – dzieci wzięły udział w

warsztatach

fotograficznych oraz tworzyły własną wystawę, oraz z zawodem dziennikarza - odbyło się spotkanie
z dziennikarzem, dzieci stworzyły także gazetę pt.: „Super Świetlica”. Ostatni tydzień to tydzień
poświęcony na działania sportowe i taneczne – odbywały się m. in, warsztaty tańca. W czasie
Półkolonii dzieci wzięły udział w .. wycieczkach: do Zagrody Żubrów w na lekcję przyrodniczą oraz
do Muzeum Zamkowego W Pszyczynie na lekcję historii; do kina na seans bajki „Uniwersytet
Potworny”, na ognisko oraz wizytę w Jednostce Straży Pożarnej w Ustroniu – Polanie, do Leśnego
Parku Niespodzianek oraz na wycieczkę do Czech, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Tatry, Stramberk,
oraz skansen w Rożnowie.

3 sierpnia odbyło się uroczyste zakończenie Półkolonii w czasie którego zorganizowana została
wystawa prac, dzieci wystawiły dwa przedstawienia, odbył się poczęstunek oraz rozdanie nagród dla
dzieci. W zakończeniu wzięło udział blisko 200 osób.

12. Warsztaty plastyczne dla dzieci.

Warsztaty plastyczne dla dzieci odbyły się 14 sierpnia. Wzięło w nich udział 12 osób. W
czasie warsztatów dzieci ozdabiały zawieszki metoda decoupage oraz wykonywały kwiaty z bibuły.

13. Wycieczka dla maluchów.
Druga wycieczka w roku 2013 przeznaczona była dla młodszych dzieci. Odbyła się ona 23
listopada. Dzieci pojechały do Bielska – Białej do Sali zabaw Figlo Park. W wycieczce tej wzięło
udział 24 dzieci.

14. Mikołajki.

Wieczorem 6 grudnia dla ok. 130 dzieci został zorganizowany Mikołaj. Ponadto dla dzieci ze
świetlicy zorganizowano spotkanie świąteczne w formie „Mikołajkowej Nocy Filmowej”, w czasie
której dzieci nie tylko otrzymały małe upominki, ale także mogły spędzić w Świetlicy całą noc. W
„Mikołajkowej Nocy Filmowej” wzięło udział 18 dzieci.

15. Szkolenie wolontariuszy.
W 2013 roku zostało przeprowadzone jedno szkolenie dla wolontariuszy świetlicy. Miało ono
miejsce 7 grudnia i dotyczyło ozdabiania pudełek różnymi technikami. W szkoleniu wzięło udział 8
osób. Ponadto dwoje wolontariuszy Świetlicy wzięło także udział w szkoleniach dotyczących
różnych technik plastycznych w pracy z dziećmi. Jeden z wolontariuszy brał
szkoleniu on-line pt.: „Organizacja pracy świetlicy”.

16. Spotkania tematyczne dla dzieci i dorosłych.

także udział w

W okresie trwania zadania odbyło się 9 spotkań tematycznych. Sześć z nich przeznaczonych
było dla osób dorosłych – były to warsztaty tematyczne. W spotkaniach tych wzięło łącznie udział
14 osób. Ich tematyka przedstawiała się w następujący sposób:
- 18 marzec: Ozdoby Wielkanocne
- 14 sierpień: Kwiaty z bibuły
- 18 listopad: ”Świąteczne ozdoby – anioły”
- 25 listopad: „Świąteczne ozdoby – choinki”
- 2 grudzień: „Świąteczne ozdoby – decoupage”
- 9 grudzień „Świąteczne ozdoby – dekor na patyku”
Dwa spotkania przeznaczone były dla dzieci. Pierwsze spotkanie było spotkaniem dla starszych
dzieci w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego i miało miejsce 30

sierpnia. Drugie było

spotkaniem kulinarnym, w czasie którego dzieci miały okazję przygotować różnego rodzaju
naleśniki Spotkanie to odbyło się 14 września . W spotkaniach dla dzieci wzięły udział 33 osoby.
Jedno ze spotkań było uroczystym spotkaniem z okazji „Dnia Babci i Dziadka, w czasie którego
dzieci ze świetlicy wystawiły jasełka oraz przygotowały dziadkom poczęstunek. W imprezie brało
udział ok. 60 osób.

17. Prowadzenie Kiermaszy.

W roku 2012 zostały zorganizowane trzy kiermasze, w czasie których można było kupić
ozdoby w całości wykonane przez dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych oraz przez
wolontariuszy Świetlicy. Dzięki organizacji kiermaszu dzieci uczą się, iż aby coś otrzymać trzeba na
to zapracować. Ponadto dzięki zaangażowaniu dzieci w pozyskiwanie środków na cele statutowe
Stowarzyszenia zyskują one poczucie własnej mocy sprawczej, co pozwala im na wzmocnienie
poczucia własnej wartości.

18. Pomoc osobom potrzebującym.

W ubiegłym roku rodziny zostały objęte następującą pomocą:
a) Zakup wyprawek szkolnych: wyprawki przeznaczone zostały dla 12 dzieci z rodzin najbardziej
potrzebujących. W ich skład wchodziły najbardziej potrzebne przybory szkolne takie jak:
zeszyty, bloki, papiery kolorowe, pióra, długopisy, różne kredki, flamastry, komplety ołówków,

komplety linijek, cyrkle, plastelina, farby, gumki, temperówki, teczki itp. Ponadto jedno dziecko
otrzymało plecak, jedno dziecko strój na lekcje wychowania fizycznego.
b) Finansowanie obiadów dla łącznie 12 osób
c) Dofinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę

19. Przystąpienie do Otwartego Konkursu Ofert.

Stowarzyszenie złożyło wniosek na dofinansowanie zadania publicznego „Prowadzenie Świetlicy dla
Dzieci i Młodzieży – kształtowanie postaw trzeźwościowych poprzez kulturę religijną” w Otwartym
Konkursie ofert organizacji Pozarządowych ogłoszonym przez Burmistrza Miasta ustroń w dniu 23. 12.
2013 roku.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I RODZIN
„PONAD GRANICAMI”
W ROKU 2013

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA

I.

Składki członkowskie: 500,00 zł

II.

Darowizny: 27 795,60zł

III.

Działalność odpłatna: 6 230, 00zł

IV.

Dotacja: 15 000,00 zł

V.

1 %: 35 259,82zł ( z czego 20 058,96zł zł dla p. Grzegorza, 15 200,86 zł dla nas – po
doliczeniu 10% nasza kwota wyniosła 17 206,76zł)

VI.

Odsetki: 23,91zł

I.

Środki na dzień 01.01.2012: 10524,53zł

RAZEM: 95 333,86 zł

KOSZTY STOWARZYSZENIA

I. Koszty działalności statutowej:
1. Koszty związane z prowadzeniem świetlicy: 14 982,88 zł
2. Organizacja szkoleń, warsztatów itp.: 3 531,87 zł
3. Organizacja imprez, Mikołaj : 4 507,20 zł
4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: 529,95zł
5. Wycieczki: 4 593,80zł

6. Półkolonie, ferie: 17 718,03zł
7. Promocja Świetlicy i Stowarzyszenia: 512,65 zł
8. Koszty materiałów biurowych: 608,55zł
9. Telefon: 1030,16zł
10. Kiermasze: 2003,78 zł
11. Pomoc rodzinom: 24 481,67 zł
ŁACZNIE: 74 500,54 zł

II. Koszty administracyjne:
1. Księgowość: 3000,00zł
2. Telefon: 101,89 zł
3. Prowadzenie konta: 263,90zł zł
4. Wynagrodzenie: 11 169,00zł

ŁACZNIE: 14 534,79zł

Koszty roku 2013 wyniosły: 89 035,33 zł
Środki na dzień 31.12.2013: 6 298, 53zł

