Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008

I.
Stowarzyszenie „ Klub Dobrej Nowiny” ul Kujawska 22 15-552 Białystok
Data wpisu i nr KRS : 23 maja 2006 r.
Nr KRS: 0000256783, NIP 9661851900, REGON 200085993
Dane zarządu:
- Prezes: Elżbieta Żukowska- Bubienko
- Wiceprezes: Marzena Snarska
- Wiceprezes: Ireneusz Krzysztof Dawidowicz
- Sekretarz: Marcin Owsiejczuk
- Skarbnik: Krystyna Trusiewicz
Cele i środki działania
§6.1. Misją Stowarzyszenia jest propagowanie wartości chrześcijańskich, zarówno
słowem, jak i czynem, w celu przemiany sposobu myślenia i stylu życia jednostek, by
miało to pozytywny wpływ na resztę społeczeństwa.
2. Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:
a) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie nierówności
społecznych, zwłaszcza osób z terenów wiejskich i miejskich szczególnie
dotkniętych zjawiskiem biedy,
b) działalność charytatywna,
c) ochrona i promocja zdrowia,
d) edukacja i wychowanie,
e) promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
f) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
g) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
h) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
i) promocja i organizacja wolontariatu,
j) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
k) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
l) rozpowszechnianie działalności charytatywnej poprzez pomoc w zakładaniu
klubów dziecięcych oraz współpracę z innymi podmiotami aktywnymi w tej
dziedzinie,
ł) pomoc osobom bezrobotnym,
m) promowanie wartości chrześcijańskich,
n) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn,
o) działalność na rzecz mniejszości narodowych,
p) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
r) działalność na rzecz uchodźców.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) zdobywanie funduszy na realizację celów statutowych,
b) organizację obozów (kolonii, półkolonii) i wyjazdów w różnorodnej formie,
tworzenie kadr dla tych celów,
c) przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i

młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań,
d) pomoc dla młodzieży szczególnie uzdolnionej,
e) podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,
organizację szkoleń, odczytów, konferencji, seminariów, prowadzenie akcji
propagandowo informacyjnych,
f) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi, związkami
zawodowymi, kościołami, misjami chrześcijańskimi oraz samorządami
zawodowymi,
g) współdziałanie ze strukturami państwa w realizacji zadań socjalnych, kulturalnych,
oświatowych i rehabilitacyjnych na rzecz jednostek i rodzin,
h) możliwość podejmowania realizacji zadań publicznych,
i) nawiązywanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi
i międzynarodowymi w realizacji programów pomocy,
j) promowanie inicjatyw lokalnych i reklamowanie ich w mediach,
k) podejmowanie wysiłków zmierzających do włączenia biznesu w akcje
charytatywne i kulturalne,
l) angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochrony przyrody i zwierząt,
ł) wspieranie i propagowanie działalności artystycznej; organizację wystaw,
spektakli, projekcji, koncertów, organizowanie masowych akcji, festiwali, festynów,
m) działalność poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich spraw związanych z
egzystencją człowieka: profilaktyka patologii społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem uzależnień, prowadzenie poradni, świetlic, telefonów zaufania,
warsztatów, tworzenie punktów S.O.S, oraz prowadzenie wszelkich innych działań
służących potrzebującym,
n) organizowanie pomocy materialnej dla wszystkich osób potrzebujących, dzieciom
z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom niepełnosprawnym: prowadzenie
noclegowni, kuchni z dożywianiem, punktów pomocy medycznej, szkół
i przedszkoli,
o) współpracę ze środkami masowego przekazu; działalność wydawniczą i kulturalną;
promowanie działalności poprzez prowadzenie witryny internetowej, wymianę
doświadczeń,
p) działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej powinien być użyty tylko na działanie
statutowe Stowarzyszenia,
r) budowę lub dzierżawę oraz prowadzenie obiektów sportowych, klubów, świetlic,
kawiarni, przedszkoli i szkół,
s) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia; prowadzenie
działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską: obozy, szkolenia, seminaria, konferencje, kursy,
doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną,
t) szkolenia innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
u) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
II.
Rok 2008 minął pracownikom Stowarzyszenia KDN pracowicie.
● Przeprowadziliśmy 31 spotkań w świetlicy weekendowej, prowadzonej w soboty w godz.
10:00 – 14:00. Zajęcia odbywały się w kaplicy zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w
Białymstoku. Liczba dzieci wahała się w granicach 6 – 70, w wieku 2 – 16 lat, liczba
wolontariuszy wahała się w granicach 6 – 10 w zależności od potrzeb i prowadzonych akcji.
W ramach tych spotkań prowadzone były zajęcia plastyczne, muzyczne, gry, zabawy,
korepetycje, lekcje biblijne. Wydawane było śniadanie i obiad. Dzieci pochodziły głównie z

bloków komunalnych osiedla Starosielce, a do września na kilku spotkaniach gościły też
dzieci ze świetlicy prowadzonej przez nas na białostockim osiedlu TBS. Większość dzieci
pochodziła z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 Począwszy od kwietnia przeprowadziliśmy 118 spotkań świetlicowych w świetlicy na
osiedlu TBS, w tym 64 spotkania w ramach Projektu „Teatr sposobem na nudę”
współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Świetlica była czynna 5 dni w
tygodniu po 2 godz. dziennie. Pracowało w niej 16 wolontariuszek, po 2-3 osoby dziennie
wg ustalonego grafiku. W ramach spotkań odbywały się zajęcia teatralne, scenograficzne,
gry i zabawy, lekcje biblijne. Oferowaliśmy także pomoc w odrabianiu lekcji. W trakcie
spotkań wydawaliśmy także po dwa posiłki. Do świetlicy uczęszczało od 10 do 30 dzieci
dziennie, w wieku 6 – 12 lat. Efektem prowadzonych zajęć teatralnych było uformowanie
się grupy teatralnej, która przygotowała i wystawiła w listopadzie spektakl na Podlaskim
Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Białymstoku. Ten sam spektakl oraz
Jasełka zostały wystawione dla pensjonariuszy Domu Opieki Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Białymstoku. Jeszcze jeden spektakl dzieci wystawiły w trakcie Spotkania
Wigilijnego w świetlicy.
● Przez cały rok 2008 wydawaliśmy naszym podopiecznym żywność pochodzącą z Banku
Żywności (Program PEAD). Ilość osób objętych takim działaniem na dzień 31.12.2008
wynosiła ok. 1200. Osoby te pochodziły z terenu Białegostoku oraz gmin: Turośń Kościelna,
Choroszcz, Knyszyn, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Grabówka, Wasilków, Sokółka,
Dobrzyniewo. Ludzie ci podlegają kryteriom art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej i ich status
jest potwierdzony przez lokalne ośrodki pomocy społecznej. Żywność była wydawana w trzy
wybrane wtorki w miesiącu, w godz. 13:00 – 15:00.


Kolejną dziedziną naszej działalności było prowadzenie ogrzewalni dla osób
bezdomnych w ramach Projektu „Ogrzej się przy kominku” współfinansowanego ze
środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozpoczęła ona działalność
1 października i działała w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i soboty w godz. 9:00 –
15:00. W tych godzinach osoby z niej korzystające otrzymywały 2 posiłki, w tym jeden
ciepły. Miały też oczywiście możliwość wypicia gorącej kawy i herbaty, a także
poczytania prasy, książek, posłuchania muzyki i rozmów z pracownikami nadzorującymi
ogrzewalnię. Z usług ogrzewalni w okresie 1 października – 31 grudnia 2008 skorzystało
łącznie ok. 150 osób. Ogrzewalnia funkcjonowała w wynajmowanym przez nas budynku
po byłym dworcu PKP Białystok Fabryczny przy ul. Traugutta 18.



Począwszy od 4 września, w tym samym budynku, co ogrzewalnia, we czwartki o
g. 18:00 odbywały się spotkania terapeutyczne pod nazwą „Coffee House” dla osób
uzależnionych. Były one współfinansowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w ramach
Projektu „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych”. W ich trakcie
przeszkoleni wolontariusze prowadzili pogadanki i rozmowy w oparciu o wartości
chrześcijańskie oraz zachęcali do wyjazdów do ośrodków terapeutycznych Misji „Teen
Challenge” z którą współpracujemy. Przez te spotkania przewinęło się łącznie ok. 70
osób. W celu bardziej efektywnej pracy z osobami uzależnionymi nasi wolontariusze
przeszli w 2008 roku 2 szkolenia prowadzone przez pracownika Misji „Teen Challenge”
(były one kontynuacją szkoleń z 2007 roku).



Przez cały rok 2008, oprócz lipca i sierpnia, wydawaliśmy w różnych miejscach miasta
we wtorki rano zupę dla osób bezdomnych przy ul. Traugutta 18. Korzystało z niej co
wtorek od 10 do 35 osób.

Oprócz wyżej wymienionych działań, miały miejsce następujące wydarzenia:


4 marca 2008 r. podpisaliśmy umowę o wynajem lokalu do prowadzenia zajęć
świetlicowych na osiedlu TBS (umowa nr 00000891/B3/08)



W marcu grupa dzieci ze Starosielc wraz z kilkoma opiekunami wzięła udział w Obozie
Wielkanocnym w Warszawie, zorganizowanym przez zaprzyjaźnioną z nami
Chrześcijańską Fundację „Radość”. W tym miesiącu wzięliśmy także udział w kolejnej
ogólnopolskiej zbiórce żywności.



W dn. 10 i 11.05 odbyło się szkolenie wolontariuszy pt. „JA TUTAJ RZĄDZĘ –
AGRESJA. Część I. Strategie przeciwdziałania agresji w szkole”



W dn. 14 i 15.06 odbyło się szkolenie pt. „JA TUTAJ RZĄDZĘ – AGRESJA. Część II.
Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze złością i agresją”



W czerwcu grupka dzieci wraz z opiekunami wzięła udział w kolejnym obozie
organizowanym przez Chrześcijańską Fundację „Radość” w Warszawie.



W dn. 7 – 12 lipca grupka dzieci wraz z opiekunami brała udział w obozie
organizowanym w Warszawie przez Chrześcijańską Fundację „Radość”.



W dn. 28 lipca – 1 sierpnia grupka dzieci wraz z opiekunami brała udział w obozie
organizowanym w ośrodku „Arka” w Warszawie przez Chrześcijańską Fundację
„Radość”.



Pod koniec sierpnia grupa dzieci wraz z opiekunami brała udział w obozie w Narewce.
Był on zorganizowany przez nasze stowarzyszenie przy współpracy z Chrześcijańską
Fundację „Radość”, która zaprosiła grupę młodzieży z Irlandii.



31 sierpnia zorganizowaliśmy festyn teatralny na inaugurację nowego sezonu działalności
świetlicy na osiedlu TBS, która rozpoczęła zajęcia 8 września



13 września, po wakacyjnej przerwie wznowiła swoje zajęcia weekendowa świetlica dla
dzieci, prowadzona w pomieszczeniach Kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul.
Kujawskiej 22.



W dn. 01.11.2008 odbyło się szkolenie dla wolontariuszy pt. „WOLONTARIAT SPOSÓB NA ŻYCIE”



W dn. 02.11.2008 odbyło się szkolenie dla wolontariuszy pt. „WOLONTARIAT –
GRUPY POTRZEBUJĄCYCH”



Wszystkie szkolenia dla wolontariuszy dotyczące pracy z dziećmi były dofinansowane z
Projektu „Podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy” ze środków Urzędu Miejskiego w
Białymstoku



18 grudnia w pomieszczeniach Kościoła Chrześcijan Baptystów odbyło się Spotkanie
Wigilijne dla osób bezdomnych i ubogich



19 grudnia zorganizowaliśmy natomiast Spotkanie Wigilijne w świetlicy na osiedlu TBS
dla dzieci z niej korzystających oraz ich rodziców



20 grudnia odbyło się Spotkanie Wigilijne dla dzieci uczęszczających do świetlicy
weekendowej oraz ich rodziców.



W trakcie wszystkich wyżej wymienionych Spotkań Wigilijnych wydawane były paczki
świąteczne.

III.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV.
Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia z roku 2008:
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia „Klub Dobrej Nowiny” w Białymstoku
z dnia 14.03.2008
Dnia 14.03.2008 na zebraniu Zarządu postanowiono przyjąć do Stowarzyszenia „Klub
Dobrej Nowiny” nowego członka zwyczajnego w osobie:
Imię i
nazwisko

Data i
miejsce
urodzenia

Miejsce
zamieszkania

Nr dowodu
osobistego

Nr PESEL

Własnoręczny
podpis

Marcin
Stolarewski

Uchwała Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Klub Dobrej Nowiny”
w Białymstoku z dnia 06.04.2008 r.
Dnia 06.04.2008 r. decyzją Walnego Zgromadzenia postanowiono dokonać zmian w
Statucie Stowarzyszenia przez dodanie punktu nr 3 w §5.
Treść punktu, jak poniżej:
3. Stowarzyszenie działa w łączności ze zborem Kościoła Chrześcijan Baptystów w
Białymstoku. Wyrazem tego jest pastor zboru zasiadający w Zarządzie
Stowarzyszenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Klub Dobrej Nowiny”
w Białymstoku z dnia 05.06.2008 r.
Dnia 05.06.2008 r. decyzją Walnego Zgromadzenia postanowiono dokonać zmian w
Statucie Stowarzyszenia przez dodanie punktu nr 4 w §17.1.

Treść punktu, jak poniżej:
4. W skład Zarządu wchodzi z urzędu pastor zboru Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Białymstoku.
Postanowiono także, w związku z powyższym, zmienić brzmienie pkt. 5 w §17.1. przez
dodanie słowa pozostałych. Po zmianach brzmi on następująco:
5. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Walne
Zebranie Członków.
Ze względu na powyższe poprawki, ulega również zmianie numeracja kolejności punktów
w §17.1. : dotychczasowy pkt 4 staje się pkt 5, dotychczasowy pkt. 5 staje się punktem 6,
dotychczasowy punkt 6 staje się pkt. 7.
V.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnionych źródeł.
Darowizny i przychody
Lp. źródło
1
dotacja z Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej
nr 579 FIO 0120
2
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego nr 2/2008
3
4
5
6
7
8
9
10

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego nr 24/2008
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego nr 6/2008
dotacja Urzędu Miasta nr EKS.VI.0717-18-4/08
darowizny od osób prywatnych
darowizny od Kościołów i firm
darowizny 1% podatku
Zysk z roku 2007
Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)
RAZEM:

kwota
24904,00
10135,00
6940,00
6430,00
6628,00
16327,29
5870,13
7265,10
1431,43
11,68
85942,63

VI.
Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty
Lp.
źródło
1
projekt nr 579 FIO 0120
2
projekt nr 2/2008
3
projekt nr 24/2008
4
projekt nr 6/2008
5
projekt nr EKS.VI.0717-18-4/08
6
zużycie materiałów i energii
7
usługi obce
8
podatki i opłaty
9
wynagrodzenia i ubezpieczenia
10
pozostałe koszty rodzajowe
11
Zwroty z projektów
12
RAZEM:

Kwota
24864,27
10133,94
6940,00
6041,85
6616,46
3469,86
8078,84
6696,46
27120,92
13933,05
12,60
81990,59

Zysk: 3952,04 zł

VII.
dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
jeden poborowy na stanowisku pracownika gospodarczego.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Wynagrodzenie poborowego: 6601,52 zł
Narzuty na wynagrodzenia: 1899,72 zł
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia - brak
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 25221,20 zł
e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek - brak
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku - brak
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - brak
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na
to nabycie - brak
i) nabytych pozostałych środkach trwałych:
- kuchenka elektryczna: 1400 zł
- kuchenka mikrofalowa: 499 zł
- piecyk gazowy: 328 zł
- sprzęt audio i oświetleniowy: 2432,85 zł
j)

wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – brak
VIII

Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe:
- Zadanie „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych” na podstawie z
umowy nr 24/2008 z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim zawartej w dn. 30.06.2008 r.
Termin realizacji: 01.09.2008 – 31.12.2008

- Zadanie „Ogrzej się przy kominku” na podstawie umowy nr 2/2008 zawartej z
Podlaskim Urzędem Wojewódzkim dn. 08.09.2008 r.. Termin realizacji: 01.10.2008 –
31.12.2008
- Zadanie „Podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy” na podstawie umowy nr
EKS.VI.0717-18-4/08 zawartej z Miastem Białystok w dn. 03.03.2008 r.. Termin realizacji:
01.04.2008 – 31.12.2008
- Zadanie „Wesołe weekendy” na podstawie umowy nr 6/2008 zawartej z Podlaskim
Urzędem Wojewódzkim w dn. 30.06.2008 r. Termin realizacji: 01.09.2008 – 31.12.2008
- Zadanie „Teatr sposobem na nudę” na podstawie umowy nr 579 FIO 0120 zawartej z
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w dn. 09.09.2008 r. Termin realizacji:
15.09.2008 – 31.12.2008

IX
Wszystkie należne zobowiązania podatkowe, a także odpowiednie deklaracje podatkowe
zostały wykonane w obowiązujących terminach.
W roku 2008 były przeprowadzone następujące kontrole:
- 06.10.2008 - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, sporządzono protokół z kontroli
- 19.12.2008 - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, sporządzono protokół z
kontroli.
Sprawozdanie sporządził
Sekretarz Stowarzyszenia Marcin Owsiejczuk

