SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA “RODZICE RAZEM”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 r. DO 31 GRUDNIA 2016 r.

Warszawa, 31 marca 2016
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I.

Dane organizacji

Stowarzyszenie “Rodzice Razem”
ul. Konarskiego 83
01-355 Warszawa
KRS 0000340934
NIP 5222938962
REGON 142129689
data uzyskania statusu OPP: 8 lutego 2012 r
Zarząd
1)

Joanna Dubrawska - Stępniewska - Prezes

2)

Aleksandra Brodowska – Wiceprezes

3) Agata Żurawińska - Sekretarz
4) Lidia Rekosz - Domagała - Skarbnik

Komisja Rewizyjna
1. Renata Sienkiewicz
2. Magdalena Narucka
3. Sylwia Stepanenko

Cele statutowe
1. pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących wychowywania dzieci oraz w
organizowaniu życia rodzinnego i zawodowego;
2. wspierania rozwoju dzieci;
3. wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i
rodziców;
4. wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do przyszłości);
5. przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz
własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek
samotnie wychowujących dzieci);
6. wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną; charytatywną oraz
działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej;
7. prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka;
8. wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, społecznym, zawodowym i
ekonomicznym;
9. kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz
wskazywanie narzędzi do jej zmieniania;
10. propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie
mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca;
11. propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego.
12. promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci;
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13. budowania społeczeństwa obywatelskiego i działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora
organizacji pozarządowych.

Sposoby realizacji celów statutowych
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Dochód
z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.

II.

Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

W ramach działalności odpłatnej stowarzyszenia przeprowadzono:
A. projekt “Wczesna Edukacja”
Celem projektu jest wsparcie rodziców we wczesnej edukacji ich dzieci, uwrażliwienie ich na
rozwój emocjonalny, intelektualny i fizyczny, wyłapanie dysfunkcji na wczesnym etapie
rozwoju. Odbiorcami są dzieci w wieku 0-7 l. i ich rodzice.
Projekt ma charakter ciągły.
W roku 2016 przeprowadzono w ramach tego projektu następujące zajęcia:
-

“Edu-figle zajęcia ogólnorozwojowe dla małych dzieci”

-

“Zajęcia umuzykalniające wg teorii E.E. Gordona”

-

“Logorytmikę - zajęcia rozwijające aparat mowy dla dzieci od 9 mies.”

-

“Świetlica Montessori/Pracownia Montessori - grupa Toddlers dla dzieci 18 mies -3 l.”

-

„Trening kreatywności dla dzieci 5+”

-

„Muzykoterapia dla dzieci”

-

“Angielski dla małych dzieci”

-

„Dziecięca grupa śpiewacza”

-

„Kolorowo na Ludowo - zajęcia taneczno plastyczne”.

-

„Wioska Rodzin w Klubie Mam”

B. projekt „ Wczesna edukacja wg pedagogiki Marii Montessori”.
Celem projektu było wsparcie rodziców w świadomym rozwijaniu swojego dziecka w duchu
pedagogiki Marii Montessori. Przeprowadzono następujące cykle zajęć:


zajęcia dla dzieci w wieku 18 mies-3 lata “Świetlica Montessori”



zajęcia dla dorosłych “Zabawka w stylu Montessori - zrób ją sam”



konkurs fotograficzny - ujęcie dziecka pracującego wg zasad montessoriańskich w domu.

C. projekt “Eventy okolicznościowe”
Celem projektu jest budowanie więzi rodzic-dziecko poprzez wspólną zabawę nawiązującą do
świąt kalendarzowych lub podyktowanych przez tradycję i kulturę polską. Odbiorcami są dzieci
w wieku 0-3 l. i ich rodzice. Projekt ma charakter ciągły.
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W roku 2016 przeprowadzono następujące eventy:


Dzień Rodziny



Bal Karnawałowy



Całodniowy Dzień Dziecka w Klubie Mam

D. projekt “Półkolonie w Klubie Mam na Bemowie.”
Celem projektu było wsparcie rodzin pozostających w mieście podczas wakacji możliwości
aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia:
Warsztaty plastyczno-teatralne. Jeden za wszystkich, wszyscy … na SMOKA!!! – czyli
warsztaty inspirowane baśnią o Smoku Wawelskim, Logogadek, Zajęcia muzyczne, Zajęcia
plastyczno-artystyczne.

E. projekt “R jak rozwój osobisty”
Celem projektu jest wspieranie rodziców w tej roli poprzez organizację warsztatów
i wykładów sprzyjających rozwojowi więzi rodzinnych, podnoszących kompetencje
rodzicielskie, uczących jak budować empatyczną komunikację z dzieckiem i dorosłymi, jak
spędzać kreatywnie i empatycznie czas z dzieckiem, jak reagować w sytuacjach zagrożenia.
W ramach projektu w 2016 roku zostały przeprowadzone następujące warsztaty: “Rozwój
seksualny naszych dzieci. Spotkania z Aleksandrą Józefowską”, Warsztaty z Agnieszką Stein,
„O Matko teraz ja”, ”Joga dla kobiet”, „Pracownia emocji”.
W ramach nieodpłatnej działalności stowarzyszenia przeprowadzono:
A. projekt „7 życzeń na siódme urodziny Klubu Mam”
Celem projektu było umocnienie wspólnoty skupionej wokół Klubu Mam i świętowanie razem z
nią kolejnych urodzin. Zaproszono wielu lokalnych instytucji i organizacji do współpracy
podczas 7 wykładów dot. rodzicielstwa, odżywiania, uważności, empatii, oraz centralnej
jednodniowej imprezy plenerowej.
B. projekt “Zaangażuj się lokalnie”
Celem projektu jest budowanie społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie w działania
prospołeczne i edukacyjne. W roku 2016 w ramach projektu zorganizowano 1 “Wyprzedaże
garażowe” połączone z “Kawiarenką klubowych Mam”.
C. projekt „Osiedlowi Włóczykije” przeprowadzonego we współpracy z Archiwum Społecznym
Osiedla Przyjaźń. Projekt był współfinasowany przez FIO. W ramach projektu Teatrzyk
ogródkowy – spotkanie przy biblioteczce plenerowej.
1. Sztuka Ziemi-Land Art.
2. Podchody – gra terenowa
3. Zajęcia muzyczno taneczne w plenerze.
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D. projekt „Letnia Scena Ogródkowa w Klubie Mam” – współfinansowany przez Miasto Stołeczne
Warszawa. W ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia:
 Lalkowy spektakl plenerowy, opowiadający losy Złotej Rybki oraz warsztaty.
 Plenerowy koncert kameralny oraz warsztaty.
 Kolorowo na Ludowo – czyli ogródkowa potańcówka na zakończenie lata oraz warsztaty.
E. projekt “Współpraca”
Celem

projektu

jest

nawiązywanie

współpracy

z

osobami,

firmami,

organizacjami

i zaprezentowanie oferty podczas bezpłatnych skierowanych do społeczności skupionej przy
Stowarzyszeniu „Rodzice Razem”. Stowarzyszenie w zamian za to, użycza bezpłatnie lokal
i wspiera przy zbieraniu zapisów.
W roku 2016 zostały przeprowadzone następujące warsztaty: “Spotkanie nt pieluszek
wielorazowych”, „Wolna Edukacja – spotkanie dotyczące szkoły demokratycznej”, „Warsztaty
chustowe”, „Etnografia dla najmłodszych ‘ [we współpracy z organizacją „Otwartą Pracownią
Etnograficzną”], „Orkiestra wiolonczelowa”.
F. Świetlica w ogródku czyli niezwykłe odkrywanie przyrody w naszym klubowym ogródku. Dzieci
mogą swobodnie pokopać w ziemi, zasadzić kwiaty, pogrzebać liście itp. a rodzice
porozmawiać, wzmocnić więź ze swoim dzieckiem. Projekt „Ogródek Społecznościowy Klubu
Mam na Bemowie” został dofinansowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w
ramach konkursu „Zielona Ławeczka”.
G. Świetlica ogólnodostępna czyli czas, gdy dzieci pod opieką rodziców bawią się swobodnie
w sali lub w ogródku. Opiekunowie w tym czasie mogą poznać się, porozmawiać lub mieć
czas dla siebie.
III.

Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym ,
A. przychody
przychody z działalności statutowej nieodpłatnej w tym:
1. składki członkowskie -450,00 zł
2. darowizny pieniężne 4 386,35 zł
3. zbiórki publiczne 2 960,00 zł
4. dotacje z Urzędu Miasta 7 085,00 zł
przychody z działalności odpłatnej - 94 811,55 zł
W roku 2016 nie było wpływów z tytułu 1% , z powodu nie dopełnionych formalności.

B. koszty działalności statutowej - świadczenia pieniężne
1. działalność nieodpłatna - 8 420,83 zł, w tym koszty związane z dotacją z Urzędu Miasta

7 085,00 zł
2. działalność odpłatne - 99 121,32 zł
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IV.

Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
Organizacja w okresie sprawozdawczym nie korzystała z żadnych przywilejów takich jak: zwolnienia z
podatków, opłat sądowych ale także korzystanie z uprawnień do nabywania, użytkowania wieczystego
na szczególnych zasadach nieruchomości Skarbu Państwa.

V.

personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
A. pracownicy na umowę o pracę - 0
B. pracownicy na umowy cywilno-prawne – 38 osób
C. współpracownicy - 6 osób
D. członkowie organizacji - 23 osób
E. wolontariusze – 7 osób.

VI.

wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
A. umowy cywilnoprawne - łączna kwota w 2016 roku – 48 087,62 zł

B. wysokość przeciętnego wynagrodzenia wypłacona współpracownikom – nie dotyczy
VII.

informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację
publiczną w okresie sprawozdawczym
W roku 2016 organizacja uzyskała grant od Miasta Stołecznego Warszawa w wysokości 7 085,00 zł
na realizację zadania „Letnia Scena Ogródkowa dla Rodziny” w okresie od 15.07.2016 r. do dnia
30.09.2016.

VIII.

informacja o kontrolach prowadzonych w okresie sprawozdawczym
W roku 2016 nie przeprowadzono żadnych kontroli.

IX.

dodatkowe informacje
brak.

Sporządzono: 30.03.2017
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