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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA "RODZICE RAZEM"
ZA O K R E S OD 1 STYCZNIA 2017 r. DO 31 GRUDNIA 2017 r.

Warszawa, 3 lutego 2018

I.

Dane organizacji

Stowarzyszenie "Rodzice Razem"
ul. Konarskiego 83
01-355 Warszawa
K R S 0000340934
NIP 5222938962
R E G O N 142129689
data uzyskania statusu O P P : 8 lutego 2012 r
Zarz^d
1)

Joanna Dubrawska - St^pniewska - Prezes

2)

Aleksandra Brodowska - Wiceprezes

3)

Agata Zurawihska - Sekretarz

4)

Lidia Rekosz - Domagate - Skarbnik

Komisja Rewizyjna
1.

Magdalena Niedzwiedzka - Pruszkowska

2.

Weronika Dembowska

3.

Magdalena Narucka

Cele statutowe
1.

pomoc rodzicom w rozwiqzywaniu problemow dotyczqcych wychowywania dzieci oraz w
organizowaniu zycia rodzinnego i zawodowego;

2.

wspierania rozwoju dzieci;

3.

wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce tworczego wzrastania zarowno dzieci, jak i
rodzicow;

4.

wzmacnianie rodzicow w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do przysztosci);

5.

przeciwdzialanie spotecznej i zawodowej izolacji rodzicow oraz wspieranie aktywnosci na rzecz
wlasnego rozwoju (w tym w sposob szczegolny wspieranie rodzicow najmtodszych dzieci, matek
samotnie wychowujqcych dzieci);

6.

wszechstronna pomoc rodzinie poprzez dziatalnosc edukacyjn^, kulturainq; charytatywnq oraz
dziatalnosc z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy spotecznej;

7.

prowadzenie dziatalnosc! edukacyjnej na kazdym etapie rozwoju cztowieka;

8.

wspieranie rodziny w poprawie jakosci zycia w wymiarze duchowym, spotecznym, zawodowym i
ekonomicznym;

9.

ksztattowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistosci oraz
wskazywanie narz^dzi do jej zmieniania;

10. propagowanie modelu wspoinego petnienia obowi^zkow opiekuiiczych i domowych oraz wzmacnianie
m§zczyzn w roll obecnego i aktywnego ojca;
11. propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia srodowiskowego.
12. promowanle ksztatcenia ustawicznego tak rodzicow jak i dzieci;

13. budowania spoteczetistwa obywatelskiego i dzialania na rzecz wzmacniania pozycji sektora
organizacji pozarzqdowych.

Sposoby realizacji celow statutowych
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez dziatalnosc odptatnq i nieodptatn^ pozytku publicznego. Dochod
z odptatnej dzialalnosci pozytku publicznego stuzy wyt^cznie realizacji zadaii statutowych stowarzyszenia.

II.

Charakterystyka dzialalnosci organizacji pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym

W ramach dziatalnosci odplatnej stowarzyszenia przeprowadzono:
A.

projekt "Wczesna Edukacia"
Ceiem projektu jest wsparcie rodzicow we wczesnej edukacji ich dzieci, uwrazliwienie ich na
rozwoj emocjonainy, intelektualny i fizyczny, wytapanie dysfunkcji na wczesnym etapie
rozwoju. Odbiorcami sq dzieci w wieku 0-7 I. i ich rodzice.
Projekt ma charakter ciggty.
W roku 2017 przeprowadzono w ramach tego projektu nast^pujgce zaj^cia:
„Edu-figle" zaj^cia ogolnorozwojowe dia matych dzieci"
„Dramki, Grami, Malowanki" - zaj^cia ogolnorozwojowe dIa matych dzieci"
"Zaj^cia umuzykalniajqce wg teorii E . E . Gordona" potem „Gordonki"
"Logorytmik^ - zaJQcia rozwijajqce aparat mowy dIa dzieci od 9 mies."
„Trening kreatywnosci dia dzieci 4+"
"Angielski dia matych dzieci"

B. proiekt „ Wczesna edukacia wg pedaqoqiki Marii Montessori".
Celem projektu byto wsparcie rodzicow w swiadomym rozwijaniu swojego dziecka w duchu
pedagogiki Marii Montessori. Przeprowadzono nast^pujqce cykle zaj^c:
[E

zaj^cia dia dzieci 18 mies-31. „Montessori Todllers - rodzinna adaptacja"

[1]

zaj§cia dia dzieci 18 mies - 3 I. „Pracowania Montessori"

[m

zajfcia dia dorostych "Pomoce Montessori DIY- zrob to sam"

nn

jednorazowe warsztaty dia dorostych „Pok6j w stylu Montessori".

[S

Matematyczne labirynty Montessori dia straszakow.

m
C.

proiekt "Eventv okolicznosciowe"
Celem projektu jest budowanie wi^zi rodzic-dziecko poprzez wspoinq zabaw? nawiqzujgcq do
swiqt kalendarzowych lub podyktowanych przez tradycj? i kultur§ polskq. Odbiorcami sq dzieci
w wieku 0-3 I. i ich rodzice. Projekt ma charakter ci^gty.
W roku 2017 przeprowadzono nast^pujqce eventy:

D.

m]

Bal Karnawatowy

M

Hej Kol^da - spotkanie Bozonarodzeniowe

proiekt " R jak rozwoi osobisty"
Celem projektu jest wspieranie rodzicow w tej roli poprzez organizacja warsztatow
i wyktadow sprzyjajqcych rozwojowi wi^zi rodzinnych, podnoszqcych kompetencje
rodzicielskie, uczqcych jak budowac empatycznq komunikacj? z dzieckiem i dorosfymi, jak
s p f d z a c kreatywnie i empatycznie czas z dzieckiem, jak reagowac w sytuacjach zagrozenia.
W ramach projektu w 2017 roku zostaly przeprowadzone nast^pujqce warsztaty:
\M\y dia ojcow"
[S „Konsultacje psychologiczne"
[S Joga dia kobiet
\M\i dia Mam"
Btl Warsztaty z Agnieszkq Stein
[m „Komunikacja z wtasnym ciatem"
[m „Kr^g kobiet z niemowl§tami"

E.

proiekt ..Empatvczne urodzinv"
Celem projektu jest organizacja urodzin w duchu bliskosci i j^zyka potrzeb.

W ramach nieodptatnej dziatalnosc! stowarzyszenia przeprowadzono:
A. udziat w projekcie „Pomoc doradcza w planowaniu dzialalnosci qospodarczei"
Projekt organizowany byt przez Fundusz Inicjatyw Spoteczno-Ekonomicznych.
B.

udziat w proiekcie wolontariatu pracowniczeqo z Banku Gospodarstwa Kraioweqo pt „Wolontariat jest
super," w ramach ktorego zostat zmodernizowany ogrodek klubowy.
C. proiekt "Zaanqazui sie lokalnie"
Celem projektu jest budowanie spotecznosci lokalnej poprzez zaangazowanie w dziatania
prospoteczne i edukacyjne. Dziatania te przygotowujq i realizuje w 90% mamy pozostajqce na
uriopach wychowawczych lub macierzytiskich. W roku 2017 w ramach projektu
zorganizowano:
—^ Koncert noworoczny „Mini wiolonczeiki"
„Chusty na Bemowie - bal karnawatowy"
—>• Remont pomieszczeri Klubu Mam
—> Wielka wyprzedaz
-> Krqg opowiesci porodowych
„Spiewajqce Mamy- bezptatna grupa spiewacza dia Mam"
—>• „Bezptatna grupa wsparcia dia kobiet" potem jako „Grupa empatii"
„Edukacja

wolnosciowa

i demokratyczna-

spojrzenie

i praktyka"

wtascicielami Wolnej Szkoty Przygoda
Wspotorganizacja potaticowek s^siedzkich z Inicjatywq Osiedia Przyjazri.

-

spotkanie

z

D. proiekt „8 urodzinv Klubu Mam na Bemowie" - wspotfinansowany przez Miasto Stoleczne
Warszawa. W ramach projektu odbyty s\q nastf puj^ce wydarzenia:
->• Empatyczny teatrzyk na podstawie bajki „Kurka ztotopiorka"
—>• Strefa Montessori dia dzieci
—> Strefa relaksu
—> Malowanie buziek,
—>• Strefa Sztuki Ziemi,
—)• Piniata zamiast tortu
E. proiekt

.."Wioska

rodzin-wsparcie,

edukacia.

kultura"

wspolfinansowany

przez

Miasto

Sto+eczne Warszawa. W ramach projektu odbyly s i ? nast^pujqce wydarzenia:
—> Bez klapsa - jak z miloscig i szacunkiem uczyc dziecko o granicach
—>• Coachingowa samopomoc rodzinna
—>• Szkolenie z komunikacji bez przemocy
—> Rodzinne zaj^cia teatralne z elementami dramy terapeutycznej
—>• Rodzinny trening kreatywnosci
-> J a , ty i reszta swiata - seksulanosc naszych dzieci
—>• J a , ty i reszta swiata - warsztaty z rodzicielstwa bliskosci
Spotkania z pediatry

F. Swietlica oqolnodostepna czyli czas, gdy dzieci pod opiekq rodzicow bawiq si? swobodnie w
sail lub w ogrodku. Opiekunowie w tym czasie mogq poznac si?, porozmawiac lub miec czas
dia siebie.
Przychody i koszty organizacji pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym ,
A.

przychody

przychody z dziatainosci statutowej nieodptatnej w tym:
1.

sktadki czlonkowskie 850 zt

2.

darowizny pieni?zne 2 070,00 zt

3.

zbiorki publiczne 242,73 zt

4.

dotacje z Urz?du Miasta 36 655,00 zt

5.

przychody z dziatainosci odptatnej 133 264,40 zt

6.

W roku 2017 wptywy z tytutu 1 % wyniosty: 2 542,10

B. koszty dziatainosci statutowej - swiadczenia pieni?zne
1.

dziatalnosc nieodptatna 36 653,98 zt, w tym koszty zwiqzane z dotacjq z Urz?du Miasta

2.

dziatalnosc odptatne 136 559,23 zt

36 653,98 zt

IV.

Korzystanie z uprawnien w okresie sprawozdawczym
Organizacja w ol<resie sprawozdawczym nie korzystata z zadnych przywilejow takich jak: zwolnienia z
podatkow, optat sqdowych ani nie korzystata z uprawnieri do nabywania, uzytkowania wieczystego na
szczegolnych zasadach nieruchomosci Skarbu Paristwa.

V.

personel organizacji pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym
A.

pracownicy na umow? o prac? - 0

B.

pracownicy na umowy cywilno-prawne -

C.

wspotpracownicy - 6

VI.

7

19

osob

osob.

wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
A.
B.

VII.

wolontariusze -

osob

osob

D. cztonkowie organizacji E.

24

umowy cywilnoprawne-t^czna kwota w 2017 roku - 69254,73 zt

wysokosc przeci?tnego wynagrodzenia wyptacona wspotpracownikom - nie dotyczy
informacja o dziatainosci zleconej organizacji pozytku publicznego przez administracjf
publicznq w okresie sprawozdawczym
W roku 2017 organizacja uzyskata grant od Miasta Stotecznego Warszawa w wysokosci 36665,00 zt
na realizacj? zadania: .,8 urodzinv Klubu Mam na Bemowie" [6000,00 zt] oraz „Wioska Rodzin wsparcie, edukacja, kultura" w okresie od 01.04.2017 r. do dnia 29.12.2017 [30655,00 zt].

VIII.

informacja o kontrolach prowadzonych w okresie sprawozdawczym
W roku 2017 nie przeprowadzono zadnych kontroli.

IX.

dodatkowe informacje
brak.

Sporzqdzono: 29.03.2018, Warszawa

Pod p i sy czton kow za rzgd u:
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