ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PROTOKOŁU ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
„UŚMIECH” Z DNIA 29 MARCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „UŚMIECH”
ZA OKRES 01.01.2009 DO 31.12.2009

1. WIZYTÓWKA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie zarejestrowane zostało pod numerem KRS 0000219812 w dniu
21 października 2004r. W lutym 2005 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku
publicznego.
Stowarzyszenie liczy 61 członków.
Siedziba Stowarzyszenia „UŚMIECH” mieści się w Kępnie,
Dane tele-adresowe:
uśmiech@kepno.net,

ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, www.usmiech.kepno.pl, e-mail:

Władze Stowarzyszenia stanowią: Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej,
rekreacyjnej, opiekuńczej i charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie realizuje swoje
cele poprzez :
1)
2)
3)
4)

finansowanie budowy i remontów budynków oświaty,
sprzedaż posiłków i napojów, z reguły po obniżonych cenach,
organizowanie konkursów i wystaw szkolnych,
prowadzenie i organizowanie kształcenia ustawicznego dorosłych oraz pozostałych form
kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych, w szczególności poprzez organizację
kongresów, konferencji, spotkań, konsultacji, szkoleń itp.,
5) organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
6) prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej
sytuacji materialnej, organizowanie pomocy materialnej i finansowej :
zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, fundowanie
stypendiów naukowych i socjalnych itp.,
7) prowadzenie działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy na
realizację celów statutowych,
8) działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom : działalność
prewencyjną oraz inną działalność tego rodzaju,
9) organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa w zależności od
zainteresowania społecznego,
10) popularyzację dorobku różnych dziedzin kultury,
11) spełnianie funkcji użytecznych np. przez organizowanie różnego rodzaju kursów,
12) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych,
13) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
14) organizowanie kształcenia związanego głównie z rekreacją,

15) wspieranie działalności bibliotek i muzeów,
16) wspieranie inicjatyw społecznych przez edukację i gromadzenie funduszy,
17) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami
pozarządowymi.
Stowarzyszenie cele statutowe realizowało nieodpłatnie. Stowarzyszenie nie nabyło żadnej
nieruchomości. Zadania, które realizowało nie były zadaniami zleconymi przez organy administracji
publicznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na
podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

2. ZATRUDNIENIE
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników, a jego członkowie pracują nieodpłatnie. Stowarzyszenie
nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. PODSUMOWANIE
Rok 2009 jest szóstym rokiem działalności Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia są nauczyciele
placówek oświatowych takich jak przedszkola, szkoły podstawowe, prawnicy, radni Rady Miejskiej w
Kępnie, specjaliści w zakresie pozyskiwania środków unijnych. W okresie sprawozdawczym
Stowarzyszenie przede wszystkim realizowało projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej oraz pracowało nad pozyskaniem kolejnych środków , by móc realizować swoje
zadania statutowe. Powodzenie projektów unijnych z pełną odpowiedzialnością można uzna za
największy sukces Stowarzyszenia w 2009 r. co potwierdzone zostało przez bezpośrednich odbiorców
czyli dzieci, ich rodziców jak również przez kontrole instytucji udzielających wsparcia finansowego
prowadzonych projektów. W minionym 2009 roku Stowarzyszenie realizowało swoje zadania
statutowe poprzez:

1. Zorganizowanie po raz kolejny konkursu dla Przedszkolaków pn. Świat muzyką malowany –
Dzieci w wieku 3-6 lat, podczas słuchania utworów muzycznych Majki Jeżowskiej i wyrażały
tworząc prace plastyczne to co usłyszały. Z nadesłanych prac wybrano i nagrodzono
najciekawsze oraz stworzono wystawę, którą można było podziwiać podczas Festynu
Przedszkolaka zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka.
2. Zorganizowanie konkursu dla Przedszkolaków Mini Szansa Przedszkolaków, podczas której
dzieci z Przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Kępno w kępińskim kinie „Sokolnia,”
prezentowały utwory Majki Jeżowskiej. W konkursie jury złożone z profesjonalnych muzyków
wyłoniło najlepszych, dla których nagrodą był występ na scenie z gwiazda muzyki dziecięcej
Majką Jeżowską.

3. Kontynuację projektu realizowanego w 2008 r. projektu „WC Chatka”. Głównym założeniem
było umożliwienie dzieciom, które uczęszczają na największy plac zabaw w mieście
korzystanie z bezpłatnej toalety.
4. Realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pt.
„Życie da im szkołę my proponujemy przedszkole”. Projekt ten miał na celu przeprowadzenie
szerokiej kampanii promocyjnej wychowania przedszkolnego. Realizując projekt
zwiększyliśmy źródła informacji na temat działalności przedszkoli, dzięki czemu więcej dzieci
skorzystało z wychowania przedszkolnego, co potwierdziła liczba dzieci zapisanych do
przedszkoli. Podczas prowadzonego projektu zorganizowaliśmy min. „Festyn Przedszkolaka”
gdzie głównymi bohaterami były Przedszkolaki. Podczas Festynu prezentowały się wszystkie
przedszkola działające na terenie Gminy Kępno, a całość imprezy podsumowana została
koncertem Majki Jeżowskiej.
5. Realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pt.”Gimnastyka korekcyjna z Uśmiechem”. Projekt ten miał na celu stworzenie i prowadzenie
programu zapobiegania oraz usuwania wad postawy u dzieci przedszkolnych, poprzez
prowadzenie nieodpłatnych zajęć gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu, a podczas wakacji na
kępińskim basenie. Projekt był kierowany dla dzieci 5 i 6 letnich z terenu Gminy Kępno.
Realizacja projektu połączona była z szeroką kampanią informacyjno-medialną wśród dzieci i
rodziców dotycząca sposobów zapobiegania oraz leczenia wad postawy.
6. Realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pt.”Gala Tańca”, który miał na celu podniesienie usług edukacyjnych przedszkoli, poprzez
urozmaicenie zajęć przedszkolnych. W trakcie projektu zostały zorganizowane: warsztaty
szkoleniowe z tańca towarzyskiego, zajęcia z breakdance, a podsumowaniem była Gala
Tańca.
7. Realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
”Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny”. Do udziału w tym projekcie
zaprosiliśmy działające w Gminie Kępno organizacje pozarządowe. Celem projektu było
przybliżenie mieszkańcom Gminy Kępno działalności organizacji pozarządowych działających
na naszym terenie. W ramach projektu udało nam się wspólnie opracować i wydać biuletyn –
na łamach którego każda organizacja zaprezentowała i przybliżyła społeczności kępińskiej
swoją działalność.
8. Realizację Projektu „Kolonie taneczne” przy owocnej współpracy ze Studiem retro i
współfinansowaniu z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 3200. W koloniach
tanecznych brały udział młodzi tancerze ze Studia RETRO w Kępnie.
9. Organizowanie we współpracy z kępińskim targowiskiem pomocy materialnej (buty, ubrania)
dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
10. Sfinansowanie pobytu i wyposażenia czwórki dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej na tygodniowym zimowisku w Tatrach.
11. Zorganizowanie Mikołaja dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Informacje na temat sytuacji materialnej dzieci uzyskaliśmy od dyrektorów przedszkoli,
członków Stowarzyszenia oraz z dotychczasowego własnego rozpoznania. Skorzystały dzieci z
terenu powiatu Kępińskiego.
Sprawą dużego znaczenia jest posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego związane z
szeregiem obowiązków. Stanowi to jednak znakomitą okazję do promowania Stowarzyszenia oraz
pozyskiwania darczyńców przekazujących 1% swojego podatku. W roku 2009 pozyskaliśmy kwotę
około 52.278,43 zł, co pozwoliło nam sięgnąć po środki w ramach realizowanych projektów.
Dzięki środkom z 1% podatku zostały:


Zakupione meble i zabawki do oddziału w Osinach,

-

Zakupione płaszcze przeciwdeszczowe dla wszystkich dzieci z przedszkola w Mikorzynie,

-

Zakupiono zabawki i meble dla Przedszkola nr 5

-

Przekazane środki finansowe na pomoc ubogiej rodzinie z Mikorzyna,w której wskutek
śmierci matki zostały osierocone 3 dzieci w wieku przedszkolnym,

-

zorganizowano kolonie zimowe dla dzieci,

-

zakupiono spodnie narciarskie i buty zimowe,

-

zakupiono komplety dresów dla młodzieżowej drużyny pożarniczej,

-

przekazano środków dla chorego dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną,

-

zakupiono bilety wstępu na Panoramę Racłowicką dla wycieczki dzieci niepełnosprawnych
ruchowo z Powiatu Kępińskiego

-

Dofinansowano plakaty na koncert organizowany przez Stowarzyszenie Socjum,

-

Przekazano pomoc na zakup sprzętu komputerowego dla dziecka niepełnosprawnego,

-

Zorganizowano paczki dla 22 ubogich rodzin z okazji Świąt Bożonarodzeniowych i
Wielkanocnych (odzież, środki spożywcze i prezenty),

-

Zakupiono zestawy zabawek dla rodzin z Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie

Z wpłat członkowskich opłacono wynajem klubu nauczyciela na spotkania Uśmiechu, zakupiono kawę
i ciasto.
W dalszym ciągu rozwijamy kontakty z różnymi firmami, instytucjami
dzięki czemu
w wielu miejscach zaznaczamy swoją obecność. W 2009 r. finansowo wsparliśmy min. koncert
organizowany przez Stowarzyszenie Socjum, wyjazd niepełnosprawnych do Wrocławia, Turniej
Tańca Barwy Jesieni organizowany przez Klub Tańca Retro.
W 2009 roku również obchodziliśmy 5-lecie działalności Stowarzyszenia. Podczas uroczystości liczne
gratulacje, podziękowania utwierdziły nas w tym, że to co robimy jest potrzebne i ma sens, czego
kolejnym potwierdzeniem jest zdobyte w 2009 r. wyróżnienie w rankingu Tygodnika Kępińskiego
(Inicjatywa Roku) i Twojego Pulsu Tygodnia.
Zarząd Stowarzyszenia
„Uśmiech”

Małgorzata Frala-Kędzior
Urszula Jurowicz
Karolina Górecka
Justyna Jarych
Barbara Stryjakiewicz

