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Sprawozdanie Zarządu z działalności SMS 

w roku 2015

W roku 2015 startowaliśmy w kilku konkursach dotacyjnych, aplikując do wsparcia organizacji 
sześciu projektów: w tym trzech imprez, szkoleń sportowych, jednego z zakresu edukacji 
kulturalnej i dalszego prowadzenia Świetlicy Środowiskowej.

Łączna kwota wnioskowanych dotacji przekroczyła 111 tys. zł, a przyznano nam 83 000 zł.. 
Ciągle jednak nie notujemy wzrostu dotacji z zasobów miasta, ale uzyskaliśmy nową 
dotację z  fundacji Warszawianka Wodny Park.

W roku 2015 świetlicę środowiskową, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadziło dwoje 
wychowawców, przez prawie 12 miesięcy, w tym tylko dotowano 10 miesięcy. 

Zorganizowaliśmy poza tym piąte spotkanie służewskich dzieci z teatrem oraz trzy imprezy 
sportowe: Szkolenie sportowe zakończone sportowym pożegnaniem lata, XIII Bieg 
Malinowskiego i VIII Turniej Burmistrza. W sprawozdaniach z wydatkowania dotacji 
rozliczyliśmy łącznie prawie 84 tys. zł. doliczając wydatki własne oraz 4,5 tys. zł. w 
wolontariacie. 

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

Od  Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”, uzyskaliśmy liczące się, środki 
pieniężne i rzeczowe przekraczające swoją wartością otrzymane dotacje, gdyż sam najem 
lokali świetlicowych ocenialiśmy na kwotę prawie 60 tys. zł. Ten sponsor również 
zorganizował wcześniej protokolarne przyjęcia naszych lokali, przez miasto, w celu pełnej 
legalizacji prowadzenia w nich zajęć świetlicowych.

Niżej przedstawiam kilka informacji o wspomnianych imprezach:

1. „Szkolenie sportowe z zawodami sportowego pożegnania lata” trwało od 4. IV  do 
26. IX. 2015 r., a  26 - IX -2015 r. odbyły się zawody pożegnania lata.

III miejsce uzyskał OKS Służew  - wygrali 4 spotkania, a I miejsce  FC Dolinka, ta 
drużyna wygrała 3 spotkania, a srebro zdobyli piłkarze podwarszawskiej drużyny 
Viola. Na osłodę, dla naszych chłopców, najlepszym bramkarzem i królem strzelców  
zostali chłopcy z FC Dolinka.

2. XIII edycja Biegów Przełajowych im. B. Malinowskiego odbyła się 17 – IX - 2015 r.

Odbyło się 7 biegów od 500 do 1000 m, dla dzieci od II kl. szkół podstawowych i 
młodzieży z gimnazjów. W zawodach wystartowało 352  uczniów z siedmiu szkół. 

3.    VIII Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów zakończył się 24-X-2015 r.

Puchar Burmistrza zdobyła drużyna Viola, OKS Służew zajął II m ( to drużyna m.in. z 
dawnymi zawodnikami OKS), a  III m  zajęli zawodnicy FC Dolinka. Daniel Pyza z 
OKS zdobył tytuł najlepszego zawodnika turnieju.
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4. Poza tym zorganizowaliśmy warsztaty teatralne nawiązujące do marzeń młodzieży do 
dalekich podróży zakończone spektaklem Kraina Niczyja w dniu 28 XI 2015 r. w którym  
wystąpiło czternaścioro dzieci z zespołu Orfeusz.  

5. W świetlicy środowiskowej realizowany jest program wychowawczy. Świetlica uzyskała 
nowe możliwości w zakresie nauki i rozrywki na komputerach. Zakupiono i odnowiono 
komputery , dzięki sponsorowaniu sali komputerowej przez spółdzielnię „Służew nad 
Dolinką”.

W roku 2016 organizujemy trzy imprezy sportowe, warsztaty teatralne i prowadzimy 
świetlicę środowiskową, szczegóły w tabeli plan.

Na naszej stronie internetowej – WWW.stowarzyszenie.smsnd.pl. znajdziemy to 
sprawozdanie, natomiast sprawozdanie na druku ministerialnym znajdzie się na 
stronie : http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

W zakończeniu chcę serdecznie podziękować wszystkim naszym przyjaciołom, od 
Władz Dzielnicowych począwszy, przez Zarząd Spółdzielni, który pomógł nam w 
finansowaniu zakupów i funkcjonowania świetlicy w styczniu i lutym oraz Dyrektorce SDK 
jak i naszym niezawodnym wolontariuszom. Dziękujemy również Zarządowi SMS i 
członkom naszego Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zarządu

Bogdan Tropaczyński

W zał. 
Plan dotacji i wydatków.

                                                                                 


