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1.Informacje rejestrowe i teleadresowe 
 
 
Nazwa organizacji  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy 
Szansę” 
Adres 11-034 Stawiguda ul. Kwiatowa 6a 
Zarząd Stowarzyszenia 
Alicja Łabanowska- Prezes Stowarzyszenia 
Małgorzata Jasko-Wiceprezes 
Marzena Fiedorowicz –Wiceprezes  
Iwona Tańska-Siemińska- Sekretarz 
Cecylia Gołębiewska-Skarbnik 
 
 
2. Charakterystyka działalności stowarzyszenia . Celem Stowarzyszenia jest 

wspólne realizowanie poprzez swoich członków zadań mających na celu dobro dzieci oraz 
wspieranie ich rodzin. Cele powyższe realizowane są poprzez: 

1. Stwarzanie warunków wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych 
zapewniających wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dzieci i młodzieży 
zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.  

2. Organizowanie wszechstronnej pomocy i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin 
biednych, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych. 

3. Współdziałanie z rodzicami, wspieranie ich w działaniach wychowawczych                
w zakresie poradnictwa specjalistycznego.  

4. Zapewnienie pomocy rodzicom, mającym poważne trudności w 
wychowywaniu 

5. i opiece nad dziećmi i młodzieżą. 

6. Stwarzanie warunków do korzystania z opieki psychologicznej, 
logopedycznej, oligofrenopedagogicznej i specjalnych form pomocy 
dydaktyczno-terapeutycznej.  

7. Zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży. 

8. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i ich 
rodzinom. 

9. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze 
szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowisku lokalnym. 

10. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

11. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze wsi i małych 
miejscowości.  

 
 
 
 
 



 
 Do zadań Stowarzyszenia należy: 

1. tworzenie i realizacja programów adresowanych do dzieci i młodzieży 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniom oraz ich rodzin; 

2. zakładanie, prowadzenie i wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych 
rehabilitacyjnych i terapeutycznych; 

3. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych 
(kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, doradztwa, zajęć dodatkowych i 
pozalekcyjnych); 

4. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

5. pomoc materialna i rzeczowa rodzinom będącym w trudnej sytuacji, 
dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich; 

6. organizacja pomocy specjalistycznej dla dzieci mających specjalne potrzeby 
edukacyjne (psycholog, rehabilitant, oligofrenonopedagog, logopeda itp.); 

7. organizacja turnusów z zakresu rehabilitacji, różnych form wypoczynku 
dzieci i młodzieży (kolonie, półkolonie, obozy stacjonarne, wędrowne 
żeglarskie, spływy kajakowe w kraju i za granicą); 

8. zapewnienie całodobowej opieki dzieciom i młodzieży w sytuacjach 
kryzysowych; 

9. poradnictwo, mediacje rodzinne, mediacje rówieśnicze wspieranie rodzin we 
właściwym wypełnianiu ról opiekuńczych i wychowawczych, 

10. organizacja  pracy wolontariuszy wspierających dzieci i ich rodziny; 

11. podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz dziecka i jego rodziny; 

12. współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami 
społecznymi; 

13. propagowanie działalności Stowarzyszenia w środkach masowego 
przekazu; 

14. współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia, prowadzenie 
działalności integrującej członków.  

3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

Na koniec 2012 roku Stowarzyszenie liczyło 18 osób 

Zarząd Stowarzyszenia zbierał się 4 razy 

Realizowane zostały następujące programy profilaktyczne finansowane przez 
MZPiTU w Olsztynie 

„Etnodesign łączy pokolenia”- warsztaty ekspresji twórczej 

„Na progu dorosłości” II, III i IV tura 

Organizacja wypoczynku letniego – wspólorganizacja turnusu rehabilitacyjnego 
w Bukowinie Tatrzańskiej 1-14 lipiec 2012 

Pomoc materialna – Agnieszka Ostrowska, Piotr Piątek, Dawid Wojtkowski, 
Ewa Jutkiewicz, Marlena i Emilia Piekarskie. 



Organizacja zajęć sportowych- basen, nornic walking (współpraca z Urządem 
Miasta Olsztyn oraz Urzędem Marszałkowskim. 

4. Opis głównych zdarzeń o skutkach finansowych 

Umowa nr 39/12- z dnia 13 lutego 2012 pomiędzy Miejskim Zespołem 
Profilaktyki Uzależnień al. Wojska Polskiego 8 10-225 Olsztyn, 
reprezentowanym przez dyrektora B. Gawrońskiego a Stowarzyszenie „Dajmy 
Szansę” reprezentowanym przez prezesa A. Łabanowską- organizacja 
warsztatów ekspresji twórczej „Etno-designe” 

Umowa nr 49/12- z dnia 16 lutego 2012 pomiędzy Miejskim Zespołem 
Profilaktyki Uzależnień al. Wojska Polskiego 8 10-225 Olsztyn, 
reprezentowanym przez dyrektora B. Gawrońskiego a Stowarzyszenie „Dajmy 
Szansę” reprezentowanym przez prezesa A. Łabanowską- organizacja 
programu profilaktycznego”Na progu dorosłości” 

Umowa Nr 26/2012 S.524.15,34.2011 zawarta w dniu 09.03.2012 roku pomiędzy 
Gmina Olsztyn reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna a Stowarzyszeniem 
„Dajmy Szansę” reprezentowaną przez Alicję Łabanowska- „Organizacja zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.” 

Umowa Nr 33/2012 zawarta 23 kwietnia 2012 pomiędzy Zarządem Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanym przez panią Urszulę Pasławską i Witolda 
Wróblewskiego a Alicją Łapanowską prezesem Zarządu- „Tworzenie warunków 
aktywnego życia osobom niepełnosprawnym”. 

Umowa z dnia 02 lipca 2012 roku pomiędzy Miejskim Zespołem Profilaktyki 
Uzależnień al. Wojska Polskiego 8 10-225 Olsztyn, reprezentowanym przez 
dyrektora B. Gawrońskiego a Stowarzyszenie „Dajmy Szansę” 
reprezentowanym przez prezesa A. Łabanowską- organizacja programu 
profilaktycznego”Na progu dorosłości”- III tura „ Z uśmiechem po górskich 
szlakach”. 

 
 

Umowa z dnia 10 pażdziernika  2012 roku pomiędzy Miejskim Zespołem 
Profilaktyki Uzależnień al. Wojska Polskiego 8 10-225 Olsztyn, 
reprezentowanym przez dyrektora B. Gawrońskiego a Stowarzyszenie „Dajmy 
Szansę” reprezentowanym przez prezesa A. Łabanowską- organizacja 
programu profilaktycznego „Na progu dorosłości”- IV tura „ Z uśmiechem po 
górskich szlakach”. 

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

W 2012 roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. 

6. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów 

Przychody z działalności statutowej 33 588,29 zł, w tym składki członkowskie 
450,00 zł. 

Pozostałe przychody 33 138,29 zł 

 

 

 



7. Informacje o poniesionych kosztach 

Realizacja celów statutowych 7 543,47 zł 

Koszty administracyjne  26  083, 51 zł 

W tym wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  

           21 903 zł 

Podatki i opłaty                                                                                     3747 zł 

Usługi obce                                                                                           378, 50 zł 

Zużycie materiałów i energii                                                                    55,01 zł 

 

8.Liczba zatrudnionych w Stowarzyszeniu 

Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych osób w ramach stosunku o pracy. 

Zatrudniało 15 osób na podstawie umowa zlecenie oraz 2 osoby umowa o 
dzieło. 

9.Zlecone zadania przez podmioty państwowe i samorządowe 

Stowarzyszenie realizowało dwa projekty, które były zleconym zadaniem przez 
podmioty samorządowe: 

a) „Przez ruch po zdrowie – upowszechnianie różnorodnych form aktywności 
fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych” 
zadanie zlecone przez Urząd Miasta Olsztyn 

b) „Tworzenie  warunków aktywnego życia osobom niepełnosprawnym”-
zleceniodawcą był Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego . 

 

10.Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych oraz deklaracji podatkowych. 

W Urzędzie Skarbowym zostały złożone następujące dokumenty: 

- rachunek zysków i strat 

-bilans 

Na Stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe, nie jest 
płatnikiem VAT 

 

12. Kontrole zewnętrzne 

W okresie sprawozdawczym, czyli w roku  2012 nie odbyły się żadne kontrole 
zewnętrzne. 

 

 

Stawiguda, 15.06.2013 rok  

 
 



 


