SPRAWOZDANIE

z działalności Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa za 2011 rok.
1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa
Siedziba: Sierczynek, gmina Trzciel, powiat Międzyrzecz, województwo lubuskie.
Adres: Sierczynek 63, 66-320 Trzciel.
Data rejestracji: 12 sierpnia 1997roku.
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21 czerwca 2001 roku.
Numer pozycji w rejestrze: 0000021066
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer REGON: 631014203
Członkowie Zarządu według wypisu w rejestrze sądowym na dzień 31.12.2011 i adres zamieszkania






Przewodniczący – Daniel Fąferko, Sierczynek 63, 66-320 Trzciel
Z-ca Przewodniczącego – Zbigniew Łotysz, ul. Mieszka I 15, 25-624 Kielce
Skarbnik – Władysław Dobek, Pasterzowice 41, 67-300 Szprotawa
Sekretarz – Magdalena Borecka-Smolińska, ul. Granatowa 20, 61-680 Poznań
Członek Zarządu – Dariusz Wasiński, ul. Płk Dąbka 86II/15, 82-300 Elbląg

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej według wypisu w rejestrze sądowym na dzień 31.12.2011




Michał Konopka, Przyprostynia, ul. Prandoty 117, 64-360 Zbąszyń
Leszek Czyżewski, ul. Szczecińska 4/3, 82-300 Elbląg
Weronika Przybylska, ul. 1 Maja 12, 68-120 Iłowa

Cele Stowarzyszenia:

propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży
osieroconej, osamotnionej i odrzuconej,

udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym,

prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym i
osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań stowarzyszenia,

reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji
państwowej i samorządowej oraz innych instytucji,


pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku Publicznego prowadzi działalność statutową w niżej
wymienionych zakresach:
I. działalność nieodpłatna

7320H – prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom
rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań stowarzyszenia

7411Z – reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów
administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji

II. działalność odpłatna

9133Z – propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży
osieroconej, osamotnionej i odrzuconej,

8042Z – udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym
Stowarzyszenie aktualnie realizuje cele statutowe poprzez:
- tworzenie i wspieranie rodzin zastępczych,
- wzajemną pomoc i współpracę członków Stowarzyszenia,
- przygotowanie rodziców i dzieci do utworzenia rodziny zastępczej,
- prowadzenie działalności naukowo-badawczej zmierzającej do podniesienia wiedzy z zakresu
problemów społecznych związanych z poznawaniem i zapobieganiem zjawiskom sieroctwa,
osamotnienia i odrzucenia,
- organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach naukowych oraz kursach szkoleniowych
dla rodziców zastępczych,
- czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności uczciwości i sumienności wśród rodzin
zastępczych,
- organizowanie wypoczynku dla rodzin zastępczych,
- współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą,
- współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami i instytucjami,
- organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego.
W 2011 roku głównymi zdarzeniami prawnymi o skutkach finansowych były:
 Współpraca z Fundacją „Nasz Dom” z Lutola Mokrego, gm. Trzciel – organizowanie
pobytu rodzin zastępczych w Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa (dalej OZR) w
Sierczynku w ramach projektów partnerskich Fundacji „Nasz Dom” z PCPR w Żaganiu i
Krośnie Odrzańskim - projektów systemowych realizowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (8-10.IV; 29.IV-1.V; 1-3.V; 6-8.V; 10-12.VI; 18-22.VII; 1-5.VIII;
10-11.IX; 16-18.IX; 11-13.X.2011)
 Zorganizowanie we współpracy z Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej
Razem” z Zielonej Góry 5-dniowego pobytu w OZR w Sierczynku w dniach 16-20.III.2011
 Zorganizowanie spotkań rodziców zastępczych z terenu powiatu międzyrzeckiego w OZR w
Sierczynku w dniach 19.II, 26.III i 15.IV.2011 w ramach projektu realizowanego przez
Fundację „Nasz Dom” ze środków Fundacji im. Stefana Batorego
 Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania integracyjnego dla rodzin zastępczych z
terenu powiatu zielonogórskiego w OZR w Sierczynku w dniach 13-15.V.2011 w ramach
realizowanego przez PCPR w Zielonej Górze projektu systemowego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
 Zorganizowanie spotkania z Dyrektorami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu
województwa lubuskiego w OZR w Sierczynku w dniu 15.VI.2011 w ramach projektu
realizowanego przez Fundację „Nasz Dom” ze środków Fundacji im. Stefana Batorego
 Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania integracyjnego dla młodzieży rodzin
zastępczych z terenu powiatu międzyrzeckiego w OZR w Sierczynku w dniach 2325.VI.2011 w ramach realizowanego przez PCPR w Międzyrzeczu projektu systemowego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania rodzin zastępczych wspierającego animację
lokalną w OZR w Sierczynku w dniach 1-3.VII.2011 w ramach realizowanego przez PCPR
w Międzyrzeczu projektu systemowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 Współpraca z Fundacją „Nasz Dom” z Lutola Mokrego, gm. Trzciel – organizowanie
pobytu rodzin zastępczych w OZR w Sierczynku w ramach projektów realizowanych przez
Fundację „Nasz Dom” na rzecz PCPR w Żarach, PCPR w Drezdenku i PCPR w Sulęcinie w
ramach projektów systemowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (4-9.VII;
8-12.VIII; 15-19.VIII; 22-26.VIII; 29-31.VIII.2011)




























Zorganizowanie i przeprowadzenie pobytu i warsztatów integracyjno-socjoterapeutycznych
dla rodzin zastępczych z terenu powiatu zielonogórskiego w OZR w Sierczynku w dniach
11-16.VII.2011 w ramach realizowanego przez PCPR w Zielonej Górze projektu
systemowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodziców zastępczych „Rodzic zastępczy
wobec dziecka z zachowaniami trudnymi” w OZR w Sierczynku w dniach 25-29.VII.2011r.
w ramach zlecenia zadania przez MOPR w Poznaniu.
Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności rodzicielskich dla rodziców
zastępczych z terenu powiatu wołowskiego w OZR w Sierczynku w dniach 2628.VIII.2011r. oraz przeprowadzenie szkoleń uzupełniających w Wołowie w dniach 29.IX i
27.X.2011 w ramach zlecenia zadania przez PCPR w Wołowie.
Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania o charakterze środowiskowym dla rodzin
zastępczych z terenu powiatu zielonogórskiego w Jarogniewicach w dniu 11.IX.2011 w
ramach realizowanego przez PCPR w Zielonej Górze projektu systemowego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami OPS i PCPR z województwa
świętokrzyskiego w OZR w Sierczynku w dniu 28.IX.2011r. rekomendującego rozwiązania
dotyczące usamodzielniania młodzieży z wykorzystaniem ekonomii społecznej
Przeprowadzenie szkolenia „Rodzina w życiu dziecka przyjętego – szanse i zagrożenia” dla
rodzin zastępczych z terenu powiatu sulęcińskiego w Sulęcinie w dniu 30.IX.2011r. ramach
dnia zastępczego rodzicielstwa.
Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania rodzin zastępczych z terenu powiatu
międzyrzeckiego, wspierającego współtworzenie mikrosystemu wsparcia w OZR w
Sierczynku w dniu 8.X.2011 w ramach realizowanego przez PCPR w Międzyrzeczu
projektu systemowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zorganizowanie i przeprowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu
zielonogórskiego w Niwiskach w dniu 22.X.2011 w ramach realizowanego przez PCPR w
Zielonej Górze projektu systemowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów „Rodzic zastępczy wobec dziecka z
zachowaniami trudnymi” dla rodzin zastępczych z terenu powiatu międzyrzeckiego w OZR
w Sierczynku w dniach 21-23.X.2011 w ramach realizowanego przez PCPR w
Międzyrzeczu projektu systemowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Przeprowadzenie szkolenia rodziców zastępczych „Wzmacnianie rodzin zastępczych
zagrożonych rozpadem” w Ostrzeszowie w dniach 10-12.XI.2011r. w ramach zlecenia
zadania przez PCPR w Ostrzeszowie.
Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania o charakterze środowiskowym dla rodzin
zastępczych z terenu powiatu zielonogórskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim w dniu
27.XI.2011 w ramach realizowanego przez PCPR w Zielonej Górze projektu systemowego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodzin
zastępczych z terenu powiatu międzyrzeckiego w OZR w Sierczynku w dniu 3.XII.2011 w
ramach realizowanego przez PCPR w Międzyrzeczu projektu systemowego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Przeprowadzenie szkolenia rodziców zastępczych z terenu powiatu gorzowskiego w
Gorzowie w dniu 14.XII.2011r. w ramach zlecenia zadania przez PCPR w Gorzowie Wlkp.
Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania świąteczno-noworocznego dla rodzin
zastępczych z terenu powiatu krośnieńskiego w miejscowości Połupin, gm. Krosno
Odrzańskie w dniu 28.XII.2011 w ramach realizowanego przez PCPR w Krośnie
Odrzańskim projektu systemowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego rejestru Sądowego
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis,
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy),
odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
Struktura przychodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PCPR Zielona Góra – warsztaty i spotkania dla rodzin zastępczych
MOPR Poznań – warsztaty dla rodzin zastępczych i młodzieży
PCPR Międzyrzecz – warsztaty i spotkania dla rodzin zastępczych
PCPR Wołów - warsztaty dla rodzin zastępczych

28350,00
27425,00
18076,95
9560,00

PCPR Ostrzeszów - warsztaty dla rodzin zastępczych

2800,00

PCPR Gorzów Wlkp - szkolenie dla rodziców zastępczych

700,00

PCPR Krosno Odrzańskie - spotkanie dla rodzin zastępczych

640,00

Fundacja "Nasz Dom" - warsztaty dla rodziców zastępczych z terenu
powiatu międzyrzeckiego
PCPR Sulęcin - szkolenie dla rodzin zastępczych
Spotkanie rekomendujące rozwiązania dotyczące usamodzielniania
młodzieży z rodzin zastępczych dla OPS i PCPR z woj. świętokrzyskiego
Odpis 1%
Darowizny od osób fizycznych
Darowizny od osób prawnych
Przychody Ośrodka w Sierczynku

RAZEM:

600,00
250,00
400,00
19248,04
600,00
1200,00
102621,90

212.471,89zł

Struktura kosztów statutowych
L.p.

Rodzaj świadczenia

I
II
III

Koszty warsztatów dla rodziców zastępczych
Środki przeznaczone na działalność oddziałów
Koszty prowadzenia Ośrodka w Sierczynku
W tym:
Amortyzacja jednorazowa
Zużycie materiałów i energii (w tym olej opałowy,
żywność)
Usługi obce (min remonty, ścieki)
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia z narzutami
Pozostałe koszty
RAZEM:

III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6

Kwota w roku bilansowym

55.717,13
7.277,90
124.374,74
0,00
70.496,84
20.631,34
3.420,00
27.151,76
2.674,80
187.369,77zł

Struktura kosztów administracyjnych
L.p.

1
2
3
4
5
6

Rodzaj świadczenia

Kwota w roku bilansowym

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
RAZEM:

1.014,94
2.074,66
160,00
0,00
13.319,41
1.378,62
17.947,63zł

5. Zatrudnienia i wynagrodzenia:
a) Zatrudnione osoby w Stowarzyszeniu:
 Pracownik administracyjno-biurowy w Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa (na 1/2 etatu)
b) Wynagrodzenie brutto z umowy o pracę wyniosło 16.276,76zł i stanowiło koszty prowadzenia
Ośrodka Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku. Stowarzyszenie nie wypłaciło żadnych nagród,
premii i innych świadczeń
c) Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoją funkcję społecznie.
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło wyniosły 19.070,00zł
e) Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych pożyczek pieniężnych
f) Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada lokat na rachunku bankowym.
g) Stowarzyszenie nie nabyło obligacji oraz udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
h) Stowarzyszenie w 2010r. nie nabyło nieruchomości, od roku 1997 dysponuje Ośrodkiem
Zastępczego Rodzicielstwa – budynkiem byłej szkoły podstawowej w Sierczynku, gm. Trzciel.
Nakłady na ulepszenie to kwota 2.508,30zł na budynek Ośrodka.
i) Wartość nabytych w roku 2011 pozostałych środkach trwałych wyniosła 9.127,30zł (lodówkozamrażarka, plac zabaw)
j) Aktywa Stowarzyszenia na dzień 31.12.2011r. wynoszą 370.481,25zł, a zobowiązania na dzień
bilansowy to kwota 2.195,91zł
6. Działalność zlecona
W roku 2011 Stowarzyszenie nie wystąpiło z żadną ofertą przeprowadzenia zadania publicznego w
ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.
7. Rozliczenia podatkowe.
Rozliczenia zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach podatkowych.
- roczna deklaracja podatkowa PIT-4R
- roczna deklaracja podatkowa CIT-8 wraz z bilansem, rachunkiem wyników i informacją
dodatkową
W rozrachunkach publicznoprawnych kwota zobowiązań na dzień 31.12.2011r. wynosi 507,99 zł
8. Informacja o proponowanym sposobie wykorzystania nadwyżki.
W roku 2011 wystąpiła nadwyżka wysokości 7.132,19zł. Dodatni wynik finansowy to efekt
większych niż rok wcześniej wpływów z 1%. Nadwyżka zostanie wykorzystana na działania
statutowe Stowarzyszenia w roku 2012.
9. Dodatkowe informacje.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Stowarzyszeniu kontrola.
Sierczynek, dnia 6 czerwca 2012 roku.

