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Sprawozdanie merytoryczne z działa|ności
Stowarzyszenia zoŁw PARASOL
za okres 1 stycznia 2OLO r. - 31 grudnia 2010 r.

1.

Nazwa
sToWARZYsZE

N

I

E

Żotty PARAsoL

2.

Siedziba i adres
ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wroctaw

3.

Data wpisu w KRS i nr KRS-u
05.11.2008 r. nr 0000317292

4.

Nr regon
020865865

5.

Dane dotyczące członków Zarzqdu Stowarzyszenia
1'. Wierzbińska Katarzyna (zmiana nazwiska w dniu f4|ipca foLo r. z Walczyk na Wierzbińska),
ul. Nowowiejska 72a/6, 50-315 Wroctaw
2. MaszkiewiczKrzysztof , ul. E. Orzeszkowej 6f/7L,50-3L1Wroctaw
3. Szydło Jo|anta, u|. Sycowska I2B/Io,50-319 Wrocław

6.

określenie celów statutowych Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:

1.

2,
7.

Wspieranie rozwoju lokaInej spoteczności ze szczególnym uwzg|ędnieniem:

.
.
.

dzieci i mtodzieży zagrozonych pato|ogiami społecznymi,
rodzin znajdujqcych się w trudnej sytuacji życiowej,
osób starszych i potrzebujqcych pomocy;

Łrzeszanie wszystkich , którzy kierujq się programem apostolskim św.Jana Bosko.

łasady, formy izakres dziala|nościz podaniem realizacji celów statutowych

Nazwa zadania: Prowadzenie świet|ic środowiskowych d|a dzieci i młodzieży.
,,Dzieci pod Zóftym Paraso|em,,
Termin reaf izacji: 01.01.2010 . - 3LI2.ZOIO,
opis: Głównym ceIem działaInościświet|icy była dziataInośćprofiIaktyczna W zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom, zapewnienie opieki wychowawczej d|a uczestników zajęć i
wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków poprzez rozwijanie osobowości młodych
ludzi. Dziata|nośćświet|icy Wspomagała rodziców i opiekunóW W procesie wychowania mtodych
Iudzi, ksztattowania w nich postaw obywate|skich i społecznych.

Codzienne zajęcia w świetIicy obejmowaty:
. odrabianie Iekcji z dziećmi i/|ub zajęcia wyrównawcze dostosowane do indywidualnych
potrzeb;
. faku|tatywne zajęcia w mniejszych grupach (taneczne, teatralne, plastyczne, muzyczne,
gimnastykę korekcyjnq), które byty prowadzone przez pracowników i młodych
wolontariuszy;
. gry i zabawy sportowe prowadzone na sali gimnastycznej;

.
.

positek;

wprowadzenie i podsumowanie dnia;

Koszt całkowity: 60 884,5I zt

Nazwa zadania: Profilaktyka uzależnień w spektaklach teatralnych ,,FoRMACJA
UNlKALNYCH TALENTÓW"
Termin realizacji: 1,.Of.fOLO. - 30.11.2010.
opis: Głównym ce|em zadania było zagospodarowanie wo|nego czasu młodzieży przez dziatania
artystyczne umoż|iwiajqce aktywizację, samorea|izację, rozwój osobisty i ksztattowanie postaw
prospotecznych oraz promowanie wśród młodzieży stylu życia wo|nego od natogów. Został on
osiqgnięty poprzez rea|izację warsztatów teatra|nych prowadzonych w czterech grupach oraz
przygotowanie przez młodzież spektak|i, które byty następnie prezentowane ki|kakrotnie przed
szeroką pub|icznościa. W projekcie wzięło udział 49 dzieci i mtodzieży w wieku L2-2o |at
podzielonych na 4 grupy wiekowe. Natomiast odbiorcami spektakli przygotowanych przez
mtodzież byta grupa okoto 1500 osób, głównie uczniów szkót, w których spektak|e były
prezentowane. Warsztaty edukacyjno-teatralne byty prowadzone od marca do czerwca w liczbie
1,5 godziny tygodniowo d|a każdej z grup. Dodatkowo w pierwszym okresie projektu (do końca
maja) odbywały się zajęcia ze specjaIistq terapii uzaIeżnień (tqcznie 36 godzin)' W okresie
wakacyjnym zorganizowano 6 dniowe warsztaty teatra|ne połqczone z roznego rodzaju
atrakcjami i wyjściami (6 godzin dziennie) d|a 31 uczestników. We wrześniu i paŹdzierniku
natomiast zajęcia odbywaty się raz w tygodniu średnio po 3 godziny. |ch celem były głownie
próby do 3 różnych spektakli. W |istopadzie przygotowane spektak|e byty prezentowane W
szkołach. Każdy z nich dotykał tematu wo|nościi zniewolenia, co byto także tematem dyskusji z
widzami poprowadzonych W szkotach po wystqpieniach mtodzieży. W ramach projektu
zrea|izowano takŹe 5 wyjśćdo teatru ijedno wyjście do kina oraz dwukrotnie przeprowadzono w
uczestnikami tzw. gry miejskie. Efekty pracy mtodych Iudzi byty prezentowane takŹe w czasie
festynu osied|owego M|SJA NA oŁBlNIE oraz w czasie FestiwaIu,,Inne sfery,,. Partnerami przy
reaIizacji projektu byli: Państwowe Pomaturalne Studium Ksztatcenia animatorów Kultury i
Bibliotekarzy SKI BA oraz Stowarzysze n ie Wl ELOSFE R.
Koszt całkowity: 39079,67 zt

/
Nazwa zadania: Podziel się radościq
Termin realizacji: 1.03.2010-15.09.2010.

opis: Gtównym ce|em projektu była reedukacja sposobu żywienia wśród dzieci i mtodzieży
uczęszczajqcej do świet|icy środowiskowej przy Parafii Św. Michata Archaniota we Wrocławiu.
Przeprowadzono cotygodniowe warsztaty ku|inarne dla dzieci, trwajqce dwie godziny. Podczas
zajęć przygotowywano wspó|ne posiłki, a co jakiśczas odbywato się spotkanie z ciekawymi
gośćmi(dietetyk, |ekarz). Ze środków projektowych dofinansowano dożywianie wychowanków
świet|icy poza zajęciami ku|inarnymi w postaci codziennych podwieczorków (kanapki, desery,
owoce' napoje). Jako podsumowanie projektu przygotowano broszurę, W której zawarto
informacje na temat zdrowego odŹywiania i aktywnego sty|u życiu. Na zakończenie projektu
zrea|izowano także imprezę p|enerowa (festyn osied|owy M|sJA na oŁBlN|E), w którq aktywnie
włqczyty się dzieci zaangażowane W projekt ,,Podziel się radościq,,. Dożywianiem objętych było
tqcznie okoto 40 dzieci. W ramach projektu zakupiono także podstawowe naczynia i narzędzie
kuchennie - Wyposazenie świet|icowej kuchni'
Koszt catkowity: 14 077,56 zI

Nazwa zadania: Dream Team
Termin reallzacji: t.O4.ŻALO - 31.08.2010.

opis: Głównym celem projektu byto wzmocnienie Stowarzyszenia ŻÓt.lY PARASOL poprzez
integrację i rozwój umiejętności ]-5 członków i wo|ontariuszY oraz utworzenie biura, a także
zwiększenie różnorodnościi jakości dzia]tań prowadzonych na terenie osiedla otbin We
Wrocławiu.

Aby osiqgnqć ce| główny oraz założone We wniosku ce|e szczegółowe

zrea|izowaIiśmy

następujqce dziatanła:
Etap |: ''Spotkanie to poczatek.' miesiqc |, || i Il| (kwiecień, maj, czerwiec)
W ramach projektu przeprowadzi|iśmy cykl 4 warsztatów szko|eniowych d|a ].5 os. z tematyki:
budowanie zespotu (10 godz.), komunikacja interpersonalna (5 godz.), kreowanie postaw
obywate|skich (sposoby zaangażowania się w życie osied|a) (a godziny), sposoby aktywizacji
mieszkańców osiedIa (4 godziny). Ponadto W ramach projektu zreaIizowaIiśmy wyjazd
integracyjno-szko|eniowy, podczas którego przeprowadzone zostaty dwa dodatkowe szko|enia:
rozwiqzywanie konf|iktów (6 godz.), grupowe podejmowanie decyzji (5 godz.). W ce|u stworzenia
3-osobowej sprawnie działajqcej grupy zarzqdzajqcej organizacjq wystaIiśmy 3 osoby na
specjaIistyczne szkoIenia z zakresu: koordynowania projektów, rozIiczania projektów oraz
umiejętności trenerskich. Wszystkie szkoIenia grupowe poprowadziIi specjaIiści z dziedziny
psychologii z doświadczeniem w prowadzeniu szkoIeń (Fundacja lMAGo).

Etap l|: ''Bvcie razem to postep.' miesiqc |V, V (|ipiec, sierpień)
Grupa 9 osób przeszła specja|istyczne szko|enie z zakresu opieki nad seniorami' Szkolenie
przeprowadzito Centrum Edukacji Zawodowej MUR w siedzibie Stowarzyszenia ZOŁTY PARA$QL'
Szkolenie byto darmowe, jednak uczestnicy zosta|i zobowiqzani do odpracowania szkolenia w
formie pracy wo|ontariackiej na rzecz seniorów przez min. 3 miesiqce po zakończeniu szko|enia
min. raz w tygodniu.

W

ramach projektu zreaIizowaIiśmy remont pomieszczenia użyczonego przez wtaściciela
budynku na potrzeby działa|nościStowarzyszenia Żozty PARASOL. Częśćkosztów remontu
pokrył właścicie|budynku. Po remoncie pomieszczenie jest wykorzystywane jako miejsce
spotkań wo|ontariuszv oraz sa|a szko|eniowa wyposażona w 6 stanowisk z komputerami
podłqczonymi do internetu, które otrzymaIiśmy od PoIitechniki Wroctawskiej. Ponadto
zakupiono następujqcy sprzęt i wyposażenie biura i uzyczonego pomieszczenia.
Koszt całkowity: 53 591,49 zł

zagranica
Nazwa zadania: Wypoczynek zimowy d|a dzieci i młodziezy wraz z programem
zachowań prozdrowotnych dot. m.in. profilaktyki uza|eżnień - Zima w mieście
2OLO

-,,Ktosiowo"

Termin realizacji: 11.01.2010. - 13.Of .1OLO.
opis: Podstawowym ce|em zadania byto zorganizowanie wypoczynku zimowego w mieście d|a
dzieci i mtodzieży z rejonu osied|a otbin. Podczas dnia uczestnicy dostawa|i ciepły posiłek
obiadowy. W trakcie trwania projektu odbyto się jedno wyjście na basen, wyjście do muzeum
(|ekcja muzea|na ,,ABC muzeum,,) oraz wycieczka jednodniowa do Srebrnej Góry z programem
rekreacyjnym (zjazdy na linach, wspinaczka, zwiedzanie twierdzy). Ponadto w ostatni dzień
pótko|onii zorganizowano baI karnawatowy. W ramach projektu przeprowadzono jednorazowo
warsztaty profi|aktyczne, które byty rozszerzeniem całorocznego programu profilaktycznego
prowadzonego W świet|icy przez specja|istę terapii uza|eżnień. W projekcie wzięło udział 90
dzieci podzielonych na 7 grup.
Koszt całkowity: t74to,30 zt

zaEranica

Nazwa zadania: KoIonie zimowe w Karpaczu,,Artystyczne Wnętrza,,
Termin realizacji: 7 .Oz.zOLO - 13.OL.}OLO.
opis: 29 dzieci w wieku 6-1.0 lat wzięto udziat w jednym turnusie zimowego wypoczynku w
Karpaczu. W trakcie wyjazdu zrea|izowano wycieczkę do Cyrk|andu, do Western City w
Kowarach, wyjście na |odowisko, do ku|kowego p|acu zabaw. Codziennie realjzowane byty
różnego rodzaju zajęcia artystyczne: p|astyczne, teatralne, muzyczne oraz taneczne.
Koszt calkowity: 'J.8O87,f3 zl

2 c. Statutu:

/

zagra ntca

Nazwa zadania: Kolonie |etnie w Karpaczu ,,Artystyczne wnętrza,,
Termin realizacji: f7.07.201.0 - 5.08.20L0.
opis: 15 dzieci i młodzieży w wieku 6-10 |at wzięło udziat w jednym turnusie |etniego
wypoczynku w Karpaczu. W trakcie wyjazdu zreaIizowano wyjściedo Muzeum Zabawek, do
Aquaparku, kilka wycieczek pieszych w góry, wyjście do świqtyni Wang, do Parku Miniatur oraz
na Skocznię or|inek' Codziennie reaIizowane byty róŻnego rodzaju zajęcia artystyczne:
plastyczne, teatralne, muzyczne oraz taneczne oraz gry i zabawy sportowe.
Koszt catkowity: IO84f,29 zl

Nazwa zadania: Misja na ołbinie: Spotkanie na zie|onym dywanie
Termin realizacji: 27 .06.}OLO.
opis: Zorganizowaliśmy catodzienny festyn rodzinny z okaĄi zakończenia roku szkolnego w
Parku im. St' Totpy we współpracY z Centrum |nformacji i Rozwoju Społecznego w ramach
projektu ,,Wroctawianie na po|anie,,. Na festynie zgromadziło się okoto 1000 osób - głównie
mieszkańców osiedIa otbin. Przygotowane atrakcje to m'in.: Ioteria fantowa, ścianka
wspinaczkowa, koncert zespołu Bethe|, pokaz tresury psów, mecz pitki nożnej, warsztaty
kulinarne, Komisarz Lew, pokaz wozu policyjnego, chusta K|anzy itd. Gtównymi partnerami przy
realizacji wydarzenia by|i: Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, Fundacja BL|ZEJ RODZ|NY,
firma Aviva, MPK Wroctaw, firma Danone, Szkota Podstawowa nr L we Wroctawiu,
Stowarzyszenie EKO-U N lA.
Koszt całkowity: 3417,3o zlt
Dochód z loteriifantowej: 883,00 zł
Sponsoring od firmy AVIVA: ].200,00 zł
Sponsoring od firmy AVON: 300,00 zt

8.

Stowarzyszenie nie prowadziło działalnościgospodarczej

9.

odpisy uchwał Zarzqdu Stowarzyszenia

IJchwala Zarzqdu nr 7/2070
W dniu 1 stycznia 2070 r. Zarzqd Stowarzyszenia ZÓŁTY PARAS2L postanowit o zatrudnieniu
Katarzyny Walczyk na umowę o pracę na Czas określony od dnio 1 stycznia 2070 r' do dnia 31
grudnia 2070 r. na stanowisku Koordynator projektów. Warunki pracy zostały zawarte w umowie o
procę nr 1/2010, która stanowi zołqcznik do niniejszej uchwaĘ. Zakres obowiqzków wynikajqcy z
umowy o procę nie może pokrywać się z obowiqzkami Prezesa Zarzqdu, ktorym jest Katorzyna
Walczyk. Zorzqd ma prawo do kontrolowania pracy wykonywanej przez pracownika.
IJchwała Zorzqdu nr 2/2o70
W dniu 7 stycznio 2070 r. Zarzqd Stoworzyszenia ZoŁW PARAS2L postanowił, że o zatrudnieniu na
umowę zlecenia oraz umowę o dzieło i o warunkach umów decydować będzie dwoch cztonków

Zarzqdu działajqcych łqcznie. Ponadto Zarzqd postanowił, że nie ma konieczności podejmowania
uchwat Zarzqdu każdorazowo przy zatrudnianiu na tego typu umowy.
Uchwoło Zarzqdu nr 3/2070
lJchwota Zarzqdu Stowarzyszenia ŻoŁw PARAS2L nr 3/2070 z dnia 29 stycznia 2010 r, w sprowie
przyjęcia nowych członków Stoworzyszenia,
Na podstowie pisemnej deklaracji, ktora stanowi zatqcznik do niniejszej uchwoły, Zarzqd przyjmuje
Żonv PARAS2L Adriana Syndłaka' W dniu 29 stycznia 2010 r.
Stowarzyszenie Z}ŁTY PARAS)L ticzy 21 członków. Zaktualizowana lista członków stanowi zatqcznik
do niniejszej uchwoły,

jako członka Stowarzyszenia

Uchwała Zarzqdu nr 4/207o
Uchwało Zarzqdu Stowarzyszenia ŻÓnY PARAi1L nr 4/2010 z dnia 3 sierpnia 2070 r. w sprawie
członkostwa Stowarzyszenia w Dolnoślqskiej Rodzie ds, Młodzieży.

Zarzqd Stowarzyszenia ŻoŁTY PARAS2L postanawia o przystqpieniu do Dolnośtqskiej Rady ds.
Mtodzieży,

Zalqcznikiem do niniejszej uchwały jest podpisana dekloracja cztonkowska,
Uchwało Zarzqdu nr 5/2o70
Uchwoło Zarzqdu Stowarzyszenia Z}ŁTY PARAS2L nr 5/2010 z dnia
rzyj ęci a n awych czło n ków Stow a rzy sze n i a,

8

listopoda 2070 r. w sprowie

p

Na podstowie pisemnej deklaracji, która stanowi załqcznik do niniejszej uchwaty, Zarzqd przyjmuje

jako członków Stowarzyszenia Z)ŁTY PARAS2L następujqce osoby: Rofała Kiela. Alicję Biernat,
Dorotę Stupieńko, Katarzynę Kuczykowskq, Radosława Dulebę, Konrada Dylewskiego,
W dniu 8listopada 201-0 r' Stowarzyszenie ZÓŁTY PARAS2L liczy 27 członków,

o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzg|ędnieniem ich źródet ( np. spadek,
zapis, darowizna, środkipochodzące ze źródełpub|icznych, w tym z budżetu państwa i
budżetu gminy), odpłatnych świadczeńrealizowanych przez Stowarzyszenie w ramach ce!ów

10. lnformacja

statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
znajduje się w częściB pkt. ].0 lnformacji dodatkowej Sprawozdania finansowego za rok 2010.
11. lnformacja

o poniesionych kosztach na: a) rea|izację celów statutowych, b) administracje

czynsze, opłaty te|efoniczne, pocztowe itp.), c) działalnośćgospodarczą, d) pozostałe koszty
znajduje się w częściB pkt. 1]- |nformacji dodatkowej Sprawozdania finansowego za rok 2o1'o.

12.

a.
b.

c.
d.

Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu:
koordynator projektów - 1 etat (od 1. stycznia 2010 r. do 30 marca 2010 r.)
wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę
5 081,16 zł
wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia/o dzieło
69 fI8,83 zl
udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężne
0,00 zł

(

,/
/

e.

f.
g.
h.

i.

kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
A|ior Bank: 689f,88 zł
wartościnabytych obligacji
0,00 zł
nabyte nieruchomości
0,00 zł
nabyte pozostate środkitrwałe
0,00 zł

wartości aktywów

i

zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwychsprawozdaniach

finansowych sporzqdzonych dla ce!ów statystycznych
informacja w BiIansie, będqcym e|ementem Sprawozdania finansowego
13. Dane o działalnościzleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe.

Nazwa zadania: Wypoczynek zimowy d|a dzleci i młodzieży w(azz programern zachowań
prozdrowotnych dot. m.in. profilaktyki uzateżnień - Zima W MlEśc!E zo1:o.,,KTostowo'
Umowa z Gminq Wroctaw nr D/BWo/857lżlfoIo
Termin realizacji: 1 1.01.2010 .-73.O2.}OIO.
Koszt catkowity: 1.2 4la3o zł
Kwota dofinansowania z Gminy Wroctaw: ].0 000,00 zł
Nazwa zadania: Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży -,,Dzieci pod
Żóttym Paraso|em,,
Umowa z Gminq Wrocław nr DlW1Dl&3I/I6l2oto
Termin realizacji: 1.0L.2010. - 3I.If .fAtO.
Koszt całkowity: 60 884,5! z|
Kwota dofinansowania z Gminy Wrocław: 51 000,00 zł
Nazwa zadania: Profilaktyka uzaIeżnień w spektak|ach teatraInych,,FoRMACJA UNlKALNYCH
TALENTÓW"
Umowa z Gminq Wroctaw nr: D/WZD /868/3/201'0
Termin realizacji: L.Of .2070. - 30.11.2010.
Koszt całkowity: 39 o79,67 zt
Kwota dofinansowania z Gminv Wroctaw: 35 500,00 zł
14. |nformacja

o roz|iczeniu Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także

informacja w sprawie składanych dek|aracji podatkowych.
Stowarzyszenie za|ega z zapłatq podatku od wynagrodzeń w wysokości 50,00 zt. Zobowiqzanie
zostato uregulowane w dniu 8 stycznia fOL1, r.

15. Przeprowadzona kontrola

ijej wyniki.

W dniu L0.02.20LO r. zostata przeprowadzona przez przedstawiciela Gminy Wroctaw wizytacja
rea|izacji zadania publicznego ,,Wypoczynek dzieci i mtodzieży ZIMA W M|EŚc|E zoIo,,. Wynik
wizytacji był pozytywny, a wizytujqcy nie miał żadnych uwag i zastrzeżeń.

\
ZAŁĄCZNIKl:
Bi|ans na dzień 3I.Lf .foLo, r.
Rachunek wyników na dzień 3L,If'fo1'o. r.
lnformacja dodatkowa za 2OIO r.

7,
f.
3.

Wroctaw, dnia 13 stycznia fOtL r.

Prezes Zarzqdu
Katarzyna

Wierzbińska

Zarzqdu
Maszkiewicz

Wiceprezes

Sekretarz Zarzqdu

Krzysztof

Jo|anta Szvdto

