SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „UŚMIECH”
ZA OKRES 01.01.2010 DO 31.12.2010

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. Numer REGON Stowarzyszenia: 251641581.
Stowarzyszenie liczy 65 członków.
Siedziba Stowarzyszenia „UŚMIECH” mieści się w Kępnie, przy ul. Kościuszki 9.
Władze Stowarzyszenia stanowią: Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna.
W skład Zarządu wchodzą:
- Małgorzata Frala-Kędzior – Prezes Stowarzyszenia,
- Urszula Jurowicz – Wice Prezes Stowarzyszenia,
- Justyna Jarych – Sekretarz Stowarzyszenia,
- Karolina Górecka – Skarbnik Stowarzyszenia,
- Barbara Stryjakiewicz – Członek Zarządu.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej,
sportowej, rekreacyjnej, opiekuńczej i charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
1) finansowanie budowy i remontów budynków oświaty,
2) sprzedaż posiłków i napojów, z reguły po obniżonych cenach,
3) organizowanie konkursów i wystaw szkolnych,
4) 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.
18) podejmowanie działań mających na celu budowanie demokracji lokalnej
19) podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie problemów godzenia życia
zawodowego i rodzinnego.
Stowarzyszenie cele statutowe realizowało nieodpłatnie.

W 2010 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie przejęcia nowych 2 członków
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie nabyło żadnej nieruchomości, obligacji oraz udziałów lub akcji w
spółkach prawa handlowego.
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. Stowarzyszenie nie udzielało
pożyczek.
W 2010 r. Stowarzyszenie „Uśmiech”:
- nie posiada zobowiązań podatkowych,
- nie nabyło środków trwałych,
- osiągnęło przychód w wysokości 130008,81 zł w tym:
a) darowizna 5370,00 zł
b) środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 2400 zł i ostatnia
transza do projektu dofinansowanego ze środków EFS 73965,30 zł.
W 2010 r. Stowarzyszenie poniosło koszty:
- na realizację celów statutowych 45 131,90
- koszty administracyjne 6 679,50.
Wartość środków trwałych:
- środki trwałe wg wartości początkowej – 12147,54 zł
- odpisy umorzeniowe środków trwałych – 3851,67 zł
- wartość środków trwałych wykazana w bilansie – 8295,87 zł
- wartość zobowiązań 109,70 zł.
W dniu 31 grudnia 2010 r. stan rachunków bankowych Stowarzyszenia wynosił: 2,64 zł i
81537,37 zł. Stowarzyszenie nie posiada lokat bankowych.
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
2010 pozyskaliśmy kwotę 48474,40 zł .
Kwota ta przeznaczona została na działalność statutową Stowarzyszenia m.in. na:
- zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Kępno
9633,84 zł
- pomoc dla chorego dziecka w kwocie 5000 zł
- pomoc dla niepełnosprawnych dzieci 2366, 58 zł
- wsparcie dla KKS Polonia Kępno 2000 zł
- organizacja konkursów dla dzieci 6203,06 zł
- udział dzieci w obozie sportowym 1560,00 zł
2. ZATRUDNIENIE

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników, a jego członkowie pracują nieodpłatnie.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. PODSUMOWANIE

Rok 2010 jest siódmym 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 pracowało nad pozyskaniem środków, by móc
realizować swoje zadania statutowe. Jednocześnie rozliczało projekty dofinansowane i
realizowane w poprzednich latach.
W minionym 2010 roku Stowarzyszenie realizowało swoje zadania statutowe poprzez:

1. Zorganizowanie konkursu dla Przedszkolaków pn. Świat muzyką malowany
Dzieci w wieku 3-6 lat, podczas słuchania utworów muzycznych wyrażały tworząc
prace plastyczne to co usłyszały. Celem konkursu było tworzenie poetyckich obrazów
barw, kształtów na zasadach uczuciowych skojarzeń, rozbudzanie wyobraźni,
wrażliwości muzycznej i plastycznej, refleksyjnego słuchania muzyki. Pierwszy etap
konkursu odbywał się w przedszkolach, do drugiego zgłoszono 67 prac. Konkurs
został rozstrzygnięty 29.03.2010 w Klubie Nauczyciela, a tematem tej edycji konkursu
były utwory A. Vivaldiego „ZIMA”.
2. Zorganizowanie konkursu dla dzieci w wieku przedszkolnym Miniszansa
przedszkolaków. II edycja Miniszansy, przebiegała pod hasłem „MATKA UMIE
KOCHAĆ SZCZERZE”.
3. Zorganizowanie V jubileuszowej edycji Gali Tańca Przedszkolaków. W Gali tańca
udział wzięło ponad 200 dzieci z przedszkoli z terenu całej Gminy Kępno. Celem Gali
jest promowanie zajęć tanecznych organizowanych w przedszkolu jako metod
stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.
4. Realizacja projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Kolonie
taneczne”. W okresie wakacji we współpracy z Klubem Tańca Retro dzieci z terenu
powiatu kępińskiego podczas wypoczynku uczyły się i doskonaliły swoje umiejętności
tańca. Na realizacje tego zadania Stowarzyszenie pozyskało dotację w wysokości 2400
zł.
5. Zorganizowanie I koncertu Charytatywnego pn.”Każdy ma prawo do Uśmiechu”. W
koncercie udział wzięli lokalni pasjonaci muzyki, tańca, ludzie którzy postanowili
pomóc w leczeniu chorego na białaczkę młodego mieszkańca Kępna.
6. Organizowanie pomocy materialnej (ubrania, środki żywności) dla rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
7. Zorganizowanie Mikołaja dla 19 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.
8. W 2010 Stowarzyszenie „Uśmiech” zakończyło realizację projektu dofinansowanego
ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Życie da im szkołę my proponujemy przedszkole”.
Zdobyliśmy opinię organizacji nowoczesnej. Stowarzyszenie „Uśmiech” reprezentuje
Gminę Kępno w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Wrota Wielkopolski, które w
swojej strukturze skupia zainteresowanych rozwojem regionu przedstawicieli trzech
sektorów: publicznego (samorządy gmin, instytucje), gospodarczego (lokalni przedsiębiorcy,
rolnicy), społecznego (lokalne organizacje i aktywne grupy mieszkańców).
Coraz szerzej rozwijamy kontakty z lokalnymi instytucjami. Dzięki czemu
w wielu miejscach zaznaczamy swoją obecność. Organizujemy i wspieramy kolejne nowe
konkursy dla dzieci tj w 2010 r. konkurs poetycki, Minispartakiada przedszkolaków, a
jednocześnie tworzymy możliwość wsparcia finansowego wobec placówek oświatowych,
lokalnej organizacji KKS Polonia Kępno, MUKS Marcinki czy Klubu Tańca Retro.
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