Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Przyjaciół Oświaty w Rząsce “Na 6+”
za rok 2018
1.Dane rejestrowe
KRS: 0000562889
REGON: 361842400
NIP: 5130241041
Data rozpoczęcia działalności/ wpis do KRS: 24. 06.2015r.
Adres rejestrowy: Rząska, ul. Krakowska 122, 30-199 Kraków
2.Władze stowarzyszenia
Prezes Zarządu –Ewelina Trzaska
Wiceprezes Zarządu –Małgorzata Kuśtrowska
Członek Zarządu - Beata Korbiel
Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca - Izabela Kulicka- Zarudzka
Zastępca - Piotr Jawień
Sekretarz - Romana Danak
3.Informacje ogólne
Stowarzyszenie nie posiada własnego biura, działa przy Szkole Podstawowej w
Rząsce (bezkosztowe użyczenie). Stowarzyszenie obecnie liczy 24 członków
zwyczajnych.
4.Przychody i koszty Stowarzyszenia:
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego (w tym
darowizny finansowe, dotacje z budżetu państwa, dotacje/granty, składki
członkowskie):
2018r. – 48 244,00
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego:
2018r. – 46 829,50
Personel organizacji – wszyscy członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie
Zarządu i członkowie Komisji Rewizyjnej, pracują społecznie, nie pobierają żadnego
wynagrodzenia.
Jedyne koszty, jakie ponosi Stowarzyszenie, to prowadzenie księgowości przez firmę
zewnętrzną na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Księgowych zawartej
z SYNERGIA Grzegorz Dębowski, z siedzibą w Wieliczce, ul. Willowa 27.
5.Działalność Stowarzyszenia w roku 2018
XI Gminny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii – marzec 2018r. - wsparcie
finansowe na zakup nagród oraz patronat
I Gminny Konkurs „SztukMistrzowie” – kwiecień 2018r. -wsparcie finansowe na
zakup nagród oraz patronat

XV Międzynarodowy Konkurs Programowania Baltie 2018, (uzyskane
dofinansowanie- 5.000zł), w którym Stowarzyszenie było współorganizatorem finału
konkursu wraz z Gminą Zabierzów .
Zajęcia dodatkowe z matematyki przygotowujące uczniów do egzaminu w roku szk.
2018/2019, które zostały zorganizowane na wniosek rodziców złożony do Zarządu
Stowarzyszenia. Prowadzącym zajęcia nieodpłatnie został nauczyciel będący
jednocześnie członkiem Stowarzyszenia “Na 6+”
Kontynuacja współpracy z międzynarodową organizacją studencką AIESEC,
zatrudnienie Native speakera w roku szkolnym 2018/2019, dzięki funduszom
Stowarzyszenia uzyskanym z indywidualnych
“Healthy Planet- Heatly U” (Zdrowa planeta- zdrowy Ty)- projekt 2018r. dla grupy
24 uczniów oraz ich rodziców, realizowany w ramach “English Teaching- small Grants
2018”.
Język francuski - zajęcia dodatkowe dla uczniów- w roku szk. 2018/ 2019, zajęcia
mogą być prowadzone dzięki umowie cywilnoprawnej zawartej między
Stowarzyszeniem a osobą prowadzącą.
“Tańcem przez życie III”- 2018r., trzecia edycja projektu dotyczącego organizacji
dodatkowych pozalekcyjnych zajęć tanecznych dla uczniów Szkoły Podstawowej.
Stowarzyszenie dofinansowało zakup strojów dla tancerzy kwotą 50 zł.
“Akroludki” - 2018r. projekt dotyczy organizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym
2018/2019 z akrobatyki i gimnastyki sportowej.
“SMOG- Zmieńmy to!” razem z Kraków Airport - 2018, którego celem była poprawa
jakości powietrza, Otrzymana dotacja pozwoliła na zakup 10 oczyszczaczy powietrza
do sal lekcyjnych.
Stowarzyszenie wsparło działalność Spółdzielni Uczniowskiej “Dolar”, w której
w ramach czynu społecznego pracują uczniowie, i wyposażyło pomieszczenie
sklepiku szkolnego w meble, przekazując na ten cel 900 zł.
“Weźże, zróbże coś dla innych”,- objęliśmy patronatem organizację konkursu
szkolnego, którego celem jest propagowanie idei wolontariatu. Stowarzyszenie
ufundowało nagrody dla zwycięzców, przeznaczając kwotę 150 zł.
Wśród napisanych projektów, które nie uzyskały dofinansowania, a również świadczą
o czynnej działalności i aktywności członków Stowarzyszenia “Na6+”, są:
“SUPER przerwa z IKEA”- 2018, cel: doposażenie świetlicy szkolnej w funkcjonalne
meble, przedmioty i zabawki wspomagające wszechstronny rozwój dzieci.
“Hiszpańskie klimaty w Rząsce”- 2018, cel: wyrównywanie szans edukacyjnych w
obszarze znajomości języków obcych młodzieży, szczególnie ze środowisk wiejskich.
“Nie taki diabeł straszny, czyli związek matematyki z fizyką”- 2018r, cel:
zaszczepienie w uczniach trwałego zainteresowania światem, matematyką, naukami
przyrodniczymi

