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Sprawozdanie Zarz ądu z działalno ści 
Stowarzyszenia Mieszka ńców Słu żewa w roku 2016

Powyżej tradycyjnie pokazujemy herb służewskich.

W 2016 roku upłynęło 25 lat działalności naszego stowarzyszenia i 10 lat prowadzenia świetlicy 

środowiskowej. 

Świetlicę środowiskową, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadziło dwoje wychowawców, tworząc 

bezpieczne i przyjazne miejsce otwarte na potrzeby dzieci, umożliwiające spędzenie wolnego czasu 

w sposób twórczy i kreatywny. Zadania świetlicy są realizowane poprzez: organizację czasu 

wolnego, pomoc w nauce, zajęcia i warsztaty specjalistyczne, dożywianie. W rozwijaniu pasji i 

zainteresowań pomagają zajęcia aktywizujące poza świetlicą. Wykorzystujemy też poradnictwo 

pedagogiczne, psychologiczne i prawne.

Poza tym w 2016 roku zorganizowaliśmy: szóste spotkanie służewskich dzieci z teatrem polegające na 

rozwoju i pogłębieniu umiejętności wokalnych, tanecznych i aktorskich, a także integracji zespołu, 

oraz

Piłkarskie szkolenie sportowe zakończone sportowym pożegnaniem lata, w ramach którego zawodnicy 

odbyli ponad 140 g. treningów (w tym mecze sparringowe), zakończone międzynarodowym 

spotkaniem z drużyną dzieciaków z Białorusi z klubu Polesie Mozyr.

Wspólnie z Służewskim Domem Kultury  zorganizowaliśmy dwa kolejne  spotkania w cyklu „ZDZISŁAW 

BEKSIŃSKI – TWÓRCA I SĄSIAD”: w lutym promujące twórczość artysty oraz spotkanie w 

październiku z okazji premiery filmu ”Ostatnia rodzina” o rodzinie Beksińskich. W grudniu ogłoszony 

został konkurs na wspomnienia o Beksińskich.

Doroczny Bieg Malinowskiego ustanowiony i  organizowany przez  nasze Stowarzyszenie przez 12 lat - 

w 2016 roku decyzją UD Mokotów otrzymała do organizacji firma z Ursynowa. W 2017 roku  

będziemy ubiegali się o organizację tego biegu.

W roku 2016 Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. 

Ochrony Środowiska Przyrodniczego zgłaszając na zebraniach  tej Komisji szereg projektów uchwał i

stanowisk. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Działania stowarzyszenia są możliwe dzięki 

finansowaniu naszych projektów z różnych źródeł, takich jak dotacje, uczestnictwo w konkursach, 

pozyskiwanie środków od sponsorów i darczyńców (m.in. przekazywanie 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych).

Łączna kwota wniosków SMS o dotacje na 2016 rok przekroczyła 129 tys. zł., a przyznano nam tylko 82

tys. zł.. Kwota dotacji na świetlicę pozwalała na jej działanie tylko przez 10 miesięcy.

Koszty powyższych projektów wyniosły ponad 96 tys. zł. Z  dotacji pokryto 82 tys. zł, a ponad 14 tys. zł 

ze środków stowarzyszenia pozyskanych: ze składek, z 1% i od sponsora.

Od  Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”, stowarzyszenie uzyskało  liczące się, środki 

pieniężne i rzeczowe. Sam najem lokali świetlicowych oceniliśmy na kwotę prawie 60 tys. zł. Ten 

sponsor również przygotował  nowy lokal dla zajęć świetlicowych.
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W roku 2017 staramy się o organizację trzech imprez sportowych, projektu wokalno teatralnego i 

kontynuujemy prowadzenie świetlicy środowiskowej. Szczegóły w tabeli p.n. plan roczny.

Sprawozdanie na druku ministerialnym znajdzie się na stronie : http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

W załączeniu informacja finansowa i tabela przedstawiająca dane o zgłoszonych ofertach i otrzymanych

środkach. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom, w tym Zarządowi Spółdzielni. Oni pomogli nam

w finansowaniu zakupów i funkcjonowania świetlicy w styczniu i lutym oraz Dyrektorce SDK jak i 

naszym niezawodnym wolontariuszom. Dziękujemy również Władzom Dzielnicowym i Zarządowi 

SMS oraz członkom naszego Stowarzyszenia.

Kalendarium Działań i zebrań Zarządu Stowarzyszenia.

1. Świetlica funkcjonowała od 4 stycznia do 30 grudnia 2016 r.
2. Warsztaty teatralne od 25 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.
3. Szkolenie sportowe od 5 maja do 27 sierpnia 2016 r.
4. Beksiński Twórca i Sąsiad  24 lutego i 1 października 2016 r. w SDK.
5. Zarząd w pełnym składzie zbierał się sześciokrotnie a Walne Zebranie sprawozdawczo 

wyborcze odbyło się 15 VI  2016 r.

Ad. p.3

W zał. 
Plan dotacji i wydatków.

Warszawa, 24 maja 2017 r. Przewodniczący Zarządu

   Bogdan Tropaczyński


