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Misja Stowarzyszenia
Kierując się zasadą poszanowania godności, praw
i wolności człowieka i angażując działania całego
środowiska przeciwdziałać wszelkim formom patologii
wśród dzieci i młodzieży, pomagać im rozwijać́ w pełni
potencjał twórczy, intelektualny i emocjonalny
z zachowaniem możliwości realizacji podstawowych
potrzeb młodych ludzi.

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją
pozarządową posiadając ą̨ status organizacji pożytku publicznego,
zarejestrowaną
w roku 1999.
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 00 000 48342
Numer REGON 390684967
Numer NIP 693-18-54-339
Rachunek bankowy: BGŻ BNP Paribas 14 1600 1462 0008 0303 3206 3001
Adres: 67-200 Głogów, ul. Perseusza 13, województwo dolnośląskie
Tel/fax (0 76) 8321804, (076) 7276070
biuro@szansa.glogow.pl; http://szansa.glogow.pl
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cele stowarzyszenia
1. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i
rodzinom
2. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących
zagrożeń patologią społeczną
3. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i opiekuńczych
4. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w
przypadkach naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach
ratyfikowanych przez państwo polskie
5. Szerzenie oświaty zdrowotnej
6. Edukacja społeczno-prawna
7. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia
wśród młodych ludzi
8. Kształtowanie osobowości młodych ludzi
9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej
10. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze
szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych
11. Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży
12. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
13. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z
administracją publiczną wszystkich szczebli,
14. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie
poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,
15. Wspieranie i upowszechnianie inicjatyw i działań kulturalnych
16. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży
17. Rozwijanie idei wolontariatu
18. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
19. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
20. Działalność charytatywna
21. Wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do
przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży
22. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
wśród dzieci i młodzieży
23. Wspieranie systemu pieczy zastępczej
24. Pomoc dzieciom krzywdzonym, w tym ochrona dzieci
uczestniczących w procedurach prawnych
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zasady pracy
Niezależność polegająca na nieuleganiu
wpływom jakiejkolwiek partii, opcji
politycznej, religijnej, finansowej lub innej.
Metody pracy, formy działalności oraz
misja i cele nie s ą̨ narzucone przez
jakakolwiek instytucję czy jednostkę, ale
s ą̨ wypracowane w ramach pracy
zespołowej realizatorów zada ń́ ;
Przejrzystość - udostępnianie swojego
programu, statutu, programu działa ń́ i
zasad pracy, a także podawanie do
publicznej wiadomości sprawozda ń́
merytorycznych i finansowych z
realizowanych działa ń́ ;
Tolerancja, czyli poszanowanie w ramach
organizacji, jak i poza ni ą̨ , każdej osoby,
instytucji, organizacji, partnerów;

Rzetelność i profesjonalizm, które wiążą
si ę̨ z podejmowaniem działa ń́ na miarę
posiadanych kompetencji, możliwości
kadrowych, lokalowych i
finansowych. Rzetelne wywiązywanie się z
podjętych umów i zobowiąza ń́ stanowi ą̨
jeden z istotnych aspektów zarządzania
organizacją. Ocena i ewaluacja stanowi ą̨
stały element działa ń́ programowych.
Dbamy o rozwój i doskonalenie zawodowe
realizatorów zada ń́ , co przyczynia się do
osiągnięcia najwyższej jakości pracy;
Współpraca i partnerstwo czyli
budowanie długofalowego współdziałania
z instytucjami, organizacjami, biznesem
oraz obywatelami, którzy są
zainteresowani wspólnym działaniem na
rzecz rozwiązania danego problemu
społecznego.

Zarząd Stowarzyszenia w roku 2017 pracował w następującym składzie : D. Anna
Lechowska – Prezes, Alina Ostrowska-Jarzyna – Wiceprezes, Dariusz Grzemny –
Wiceprezes, Urszula Zygiel - Członek Zarządu, Sebastian Górski - Członek Zarządu
Zespół realizatorów zadań́ i stałych współpracowników : Dominika Błaszczyk,
Renata Bułkowska, Krystyna Szmagaj-Graniasta, Daria Chmielińska, Beata Kamińska,
Patrycja Kamińska, Magdalena Kruszewska, Maciej Kupś, Leszek Lechowski, Elżbieta
Leszczyńska, Dariusz Mikołajewicz, Agnieszka Mrozkowiak, Magdalena Naparło,
Oliwia Nogacka, Patrycja Pawłowska, Paweł Ruchel, Martyna Rybka, Marek Sawko,
Anna Skrzyniarz, Natalia Tomczak, Bożena Uznańska, Wanda Woźniak, Łukasz
Zygiel
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strategia działania
Działania Stowarzyszenia realizowane są w oparciu o 4 strategie wypracowane przez
zespół SZANSY:
1) Strategia informacyjna - której celem jest dostarczenie wiedzy na temat zaistniałej
sytuacji problemowej i możliwości zachowań ryzykownych, zwłaszcza u młodych ludzi i
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.U podstaw tej strategii leży przekonanie, że
ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą o
mechanizmach i następstwach swoich zachowań, a osoby dorosłe podejmując
skoordynowane, systemowe działania są w stanie przeciwdziałać tym zachowaniom.
Ten rodzaj strategii realizowany jest poprzez szkolenia, konferencje, seminaria, edukacyjne
kampanie społeczne, inicjatywy młodzieżowe.
2) Strategia kompetencyjna – polega na rozwijaniu umiejętności psychologicznych i
społecznych (umiejętności rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole, radzenia sobie z
sytuacjami trudnymi, itp.), które w połączeniu z odpowiednią wiedzą potrafią zapobiec
ryzykownym zachowaniom.
Strategia ta realizowana jest w oparciu o pracę indywidualną i grupową z dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi, wolontariat młodzieżowy, działania w ramach integracji
międzypokoleniowej.
3) Strategia działań alternatywnych - oparta na zasadach edukacji nieformalnej, pozwala
w sposób czynny brać udział w różnorodnych działaniach (artystycznych, obywatelskich,
edukacyjnych) co stanowi przeciwwagę do braku możliwości rozwoju zainteresowań i
osiągania sukcesów, podejmowania rutynowych działań.
Realizacji tej strategii sprzyjają wszelkie inicjatywy młodzieżowe, działania z zakresu
rozwoju przedsiębiorczości społecznej.
4) Strategia interwencyjna - której celem jest interwencja i wspieranie w sytuacjach
kryzysowych osób mających trudności w rozwiązywaniu swoich problemów.
Formą realizacji tej strategii jest poradnictwo, sesje terapeutyczne, wielodyscyplinarne
działania interwencyjne oparte na współpracy środowiskowej.
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W 2017 roku
działania
Stowarzyszenia
koncentrowały
się na
następujących
zagadnieniach:
- przeciwdziałanie i zapobieganie
przemocy w rodzinie, pomoc
dzieciom krzywdzonym
- zapobieganie i przeciwdziałanie
dyskryminacji i mowie nienawiści,
edukacja o prawach człowieka
- zwiększanie aktywnego
uczestnictwa młodzieży w życiu
kulturalnym, społecznym i
politycznym, edukacja
pozaformalna
- integracja międzypokoleniowa
- edukacja osób pracujących
bezpośrednio z dziećmi i
młodzieżą
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zrealizowane
projekty i działania
Zapobiec przemocy
Celem głównym projektu było rozwijanie wszechstronnej oferty pomocowej
dla osób dotkniętych problemem przemocy i zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez działania edukacyjne, wsparcie rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczych oraz poradnictwo
psychologiczne i prawne.
Działania podjęte w projekcie miały charakter całościowy i spójny, były
skierowane zarówno do dzieci jak i całych rodzin oraz grup zawodowych
pracujących z dziećmi i rodziną. Wszystkie działania w ramach projektu były
bezpłatne, nie było wymagane skierowanie.
Poprzez zrealizowane zadania udało się także podjąć działania mające na celu
przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej i rozwój profilaktyki w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wartością dodaną w projekcie było wzmocnienie współpracy organizacji
pozarządowej i administracji publicznej i zwiększenie udziału organizacji
pozarządowej w realizacji zadań publicznych
Cel projektu: rozwijanie wszechstronnej, systemowej oferty pomocowej dla
osób dotkniętych problemem przemocy i zagrożonych patologiami
społecznymi w tym także dla osób starszych i niepełnosprawnych
Odbiorcy:
- ofiary przemocy w rodzinach szczególnie dzieci, kobiet, osób starszych, osób
niepełnosprawnych (porady prawne, psychologiczne)
- osoby mające w swojej pracy zawodowej kontakt z ofiarami przemocy: w tym
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, pracownicy świetlic
w MCWR, opiekunowie
w placówkach dla osób niepełnosprawnych i osób starszych (szkolenia)
Podjęte działania: porady i konsultacje psychologiczne, porady i konsultacje
prawne, szkolenia grup zawodowych, działania na rzecz grup zagrożonych
przemocą w rodzinie, akcje społeczne (m.in. „One bilion rising”), superwizje dla
profesjonalistów, grupa interdyscyplinarna – cykliczne spotkania z pedagogami
szkolnymi, Akademia SZANSY – zajęcia dla rodziców i opiekunów
Rezultaty:
poprawa sytuacji osób zagrożonych przemocą poprzez zwiększenie
dostępności pomocy terapeutycznej i wsparcia (pomoc psychologiczna
prawna)
kontynuacja systemowych rozwiązań pomocy dla ofiar przemocy
integracja środowisk profesjonalistów pracujących na rzecz ofiar przemocy.
Wzrost ich kompetencji z zakresu diagnozy i postępowania z ofiarami
przemocy
wzrost poziomu edukacji społecznej z zakresu przeciwdziałania przemocy
WSPÓŁFINANSOWANIE: Gmina Miejska Głogów
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Młodzieżowe Miejsce Spotkań - MMS
Celem projektu było przeciwdziałanie próbom podejmowania przez młodych ludzi zachowań ryzykownych
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i alkoholu. W ramach projektu stworzono warunki,
miejsce i możliwości podejmowania aktywności przez młodych ludzi. W ramach projektu odbyły się warsztaty
podnoszące kompetencje zawodowe młodych ludzi, podejmowane były działania projektowe, które służyły
tworzeniu wspierającego i przyjaznego klimatu działań z młodzieżą, który pozytywnie wpływa na zdrowie
psychiczne, samoocenę i motywację młodych ludzi. W ramach projektu prowadzone były zajęcia indywidualne i
grupowe, grupy wsparcia i grupy edukacyjne. Wszelkie zadania oparte były na aktywnym uczestnictwie młodych
ludzi i zgodnie z ich oczekiwaniami. W ramach projektu działała także grupa młodzieżowych wolontariuszy (35
osób). Młodzi ludzie mieli możliwość skorzystania z zajęć grupowych wyrównujących braki szkolne oraz uzyskać
poradę psychologa.
WSPÓŁFINANSOWANIE: Gmina Miejska Głogów

Budżet Młodego Obywatela
Projekt dotyczył rozwijania edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych młodych ludzi, mieszkańców
powiatu głogowskiego i poprzez swoje działania przyczynił się do wzrostu aktywności i ich partycypacji w sprawy
publiczne.
Projekt był realizowany na terenie gmin Kotla, Jerzmanowa, Pęcław, Żukowice, Gmina Wiejska Głogów, Gmina
Miejska Głogów i skupiał się na osoby młodych, w wieku 13 – 21.
Projekt został przygotowany jako oferta wspólna z Fundacją Centrum Aktywności, która jest zlokalizowana na
terenach wiejskich i ma doświadczenie w zakresie pracy na rzecz środowiska lokalnego. Wszystkie zadania oparte
były na aktywnym zaangażowaniu młodzieży.
W ramach projektu zrekrutowano 45 uczestników, którzy wzięli udział w cyklu edukacyjnym, który miał na celu
zwiększenie kompetencji do podejmowania działań obywatelskich oraz zapoznanie
z zasadami funkcjonowania budżetów partycypacyjnych.
Podjęte działania: cykl edukacyjny dla młodzieżowych wolontariuszy, akcje promocyjne w szkołach,
przygotowanie wniosku w sprawie uchwały dot. budżetów partycypacyjnych dla młodzieży w gminach w
powiecie głogowskim, zajęcia grupowe dla młodzieży na temat aktywności obywatelskiej, spotkania z
przedstawicielami JST, lokalne inicjatywy młodzieżowe, konferencja podsumowująca
Rezultaty:
Zwiększona została partycypacja obywatelska ponad 45 młodych ludzi, mieszkańców powiatu głogowskiego
poprzez rozwój edukacji obywatelskiej
kształtującej rozwój kompetencji społecznych oraz podejmowanie inicjatyw młodzieżowych w okresie realizacji
projektu z zapewnieniem możliwości kontynuacji działań
Wzmocniona została współpraca organizacji pozarządowych ze szkołami w prowadzeniu edukacji obywatelskiej,
zwłaszcza ze szkołami z gmin wiejskich.
Zaangażowanie i kreatywność młodych ludzi została rozwinięta poprzez stosowanie metod edukacji nieformalnej
w uczeniu się.
Wzrosła partycypacja młodych obywateli powiatu głogowskiego w sprawy publiczne
WSPÓŁFINANSOWANIE: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich
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SZANSA na ochronę dziecka
Projekt rozpoczął się w 2016 roku, a zakończył w marcu 2017. Celem projektu
było zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez
podniesienie świadomości osób pracujących w placówkach edukacyjnych i
opiekuńczo-wychowawczych przy zaangażowaniu rodziców, zapewnieniu
pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego dla rodzin. Projekt
promował program „Chronimy dzieci”, którego koordynatorem i autorem jest
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
W ramach projektu zorganizowany został cykl szkoleń dla personelów szkół
podstawowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym instytucji
pieczy zastępczej na temat przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.
Szkoleniami objęci byli także rodzice dzieci. W placówkach przeprowadzono
warsztaty z zakresu przygotowania dokumentu polityki ochrony dzieci, szkoły
mogły ubiegać się o certyfikat programu” Chronimy Dzieci”.
Dla rodzin potrzebujących pomocy prawnej z zakresu ochrony dzieci przed
przemocą, zorganizowane zostały spotkania z prawnikiem oraz wsparcie
psychologiczne. Dzieci uczestniczyły w grupie terapeutycznej. Projekt był
realizowany na terenie 4 powiatów: górowski, polkowicki, głogowski,
wschowski, liczba uczestników: 350 pracowników placówek, 200 rodziców,
co najmniej 12 dzieci (grupa terapeutyczna)
WSPÓŁFINANSOWANIE: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ze środków The
Velux Foundations

SZANSA naPRAWA
Projekt rozpoczął się w 2016 roku, a zakończył w marcu 2017. Celem projektu
było zapobieganie przemocy wobec małych dzieci poprzez edukację na
temat praw człowieka, praw dziecka. Zorganizowane zostały zajęcia
edukacyjne dla dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do przedszkoli
wiejskich na terenie powiatu polkowickiego i głogowskiego. Zajęcia były
prowadzone według opracowanych scenariuszy przez edukatorów
młodzieżowych, którzy wcześniej wzięli udział w szkoleniu
przygotowującym ich do tej pracy.
Zorganizowane zostały także spotkania szkoleniowe dla nauczycieli i
rodziców dzieci.
W projekcie wzięło udział co najmniej 160 małych dzieci w wieku 5-6 oraz co
najmniej 50 osób dorosłych (nauczyciele i rodzice). Odbiorcami projektu byli
też młodzi edukatorzy, którzy posiadając kompetencje w zakresie edukacji o
prawach dziecka będą w stanie prowadzić takie zajęcia z małymi dziećmi po
zakończeniu działań projektu.
WSPÓŁFINANSOWANIE: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ze środków The
Velux Foundations.
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Postaw
się
hejtowi

Projekt rozpoczął się w 2016 roku, a zakończył w marcu 2017.
Celem projektu było zmniejszenie tolerancji dzieci i młodych
ludzi w Głogowie wobec hejtu i mowy nienawiści w sieci.
Potrzeba realizacji projektu wyniknęła bezpośrednio z potrzeb
młodych ludzi. Projekt skierowany był bezpośrednio do dzieci
i młodych ludzi w szkołach podstawowych i
ponadpodstawowych w Głogowie. 15 młodzieżowych
edukatorów (14-18 lat) zostało przeszkolonych i
przeprowadziło zajęcia dla ok.500 młodych ludzi w 9 szkołach
w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści. Przygotowali
także filmy edukacyjne.
Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia tolerancji
dzieci i młodzieży wobec hejtu i mowy nienawiści w sieci
poprzez zwiększenie ich kompetencji w zakresie jej
przeciwdziałania, a szkoły w Głogowie wprowadziły do
swojego programu wychowawczego nową metodę pracy, jaką
jest edukacja rówieśnicza. Wzrosła świadomość społeczności
lokalnej na temat przyczyn i konsekwencji mowy nienawiści w
sieci poprzez akcje prowadzone przez młodych ludzi. W czasie
projektu powstała publikacja napisana wspólnie przez
młodych ludzi w 8 głogowskich szkołach.
WSPÓŁFINANSOWANIE: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ze
środków The Velux Foundations
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OPENLAB - Otwarte Pracownie Twórcze
Otwarte Pracownie Twórcze to działania angażujące zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych do wspólnych działań
społecznych, to cykliczne zajęcia, których celem jest rozwój pasji, zainteresowań ludzi, ale także, a nawet przede
wszystkim, budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich opartych na wspólnym celu.
Na początku projektu przeprowadzone zostały prace adaptacyjne piwnicznych pomieszczeń siedziby
Stowarzyszenia. Następnie utworzone zostały sekcje warsztatowe w poszczególnych pracowniach: pracownia
robotyczna, pracownia ekostolarki i ekodesignu, pracownia malarstwa i rysunku, pracownia fotograficzna. Warsztaty
w pracowniach odbywały się cyklicznie. W pierwszej połowie 2017 roku odbywały się zajęcia ekostolarskie, które
wymienione zostały na ekodesign. Osiągnięty poziom realizacji działań jest większy niż zakładano w projekcie.
Działaniami warsztatowymi zostało objętych łącznie ok. 80 osób. Przeprowadzono warsztaty w wymiarze 303,5
godzin. Odbyły się warsztaty w następujących pracowniach: Robolab, Ekostolarka i Ekodesign, Fotografia, Malarstwo
i rysunek.
WSPÓŁFINANSOWANIE: Gmina Miejska Głogów

Ferie z kulturą
Podczas dwutygodniowych aktywności zorganizowanych podczas ferii zimowych w Stowarzyszeniu SZANSA i
Fundacji FLIS, łącznie udział wzięło 27 osób młodych. Zorganizowane zostały 3 grupy: Robotyka dla dzieci, Robotyka
dla młodzieży, Muralowanie. Działania projektowe poszerzyły miejską ofertę działań kulturalnych skierowanych do
ludzi młodych w okresie ferii zimowych. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem i były bezpieczną,
alternatywną formą spędzania czasu wolnego. Działania projektowe poszerzyły i rozwinęły zakres zainteresowań
uczestników. Zajęcia robotyczne dla dzieci były okazją poznania nauk ścisłych poprzez zabawę. Korzystając z
zestawów Lego WeDo uczestnicy rozwinęli logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, pobudzona została ich
wyobraźnia i kreatywność. Wszystkie zajęcia były prowadzone w duchu edukacji nieformalnej. Zawierały elementy
pracy w grupie jak i pracy indywidualnej. Poprawiły funkcjonowanie uczestników w grupie i usprawniły
komunikację, co rozwinęło ich kompetencje w kontekście rozwoju społecznego i kulturalnego. Stworzenie
wspólnego malowidła naściennego, oprócz wartości edukacyjnych, było formą integracji. Uczestnicy w większym
stopniu utożsamili się z Młodzieżowym Miejscem Spotkań.
WSPÓŁFINANSOWANIE: Gmina Miejska Głogów

Wolontariat - podaj dalej
Zadanie „Wolontariat – podaj dalej” realizowane było wspólnie z ZHP, miało na celu wspieranie i promowanie
wolontariatu, zwiększenie zaangażowania wolontariuszy Hufca ZHP Głogów oraz Stowarzyszenia „SZANSA” w pracę
na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu głogowskiego. Cel ten został
osiągnięty poprzez stworzenie warunków do podniesienia kwalifikacji wolontariuszy i ich opiekunów m.in. poprzez
uczestnictwo w cyklu szkoleń i warsztatów rozwijających ich kompetencje, kreatywność i zwiększających
świadomość idei wolontariatu i pracy na rzecz społeczności.
Zadanie opierało się na organizacji modułów szkoleń i warsztatów. Zadanie skierowane było do młodych ludzi,
wolontariuszy zaangażowanych w pracę SZANSY i ZHP. W zadaniu brały udział także osoby, które chcą się
zaangażować w wolontariat, bądź byli już aktywni w innych organizacjach, instytucjach. Realizowane były także
działania dla opiekunów wolontariatu.
WSPÓŁFINANSOWANIE: Gmina Miejska Głogów
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Głogowskie Asy
Projekt był realizowany we współpracy z Fundacją Lokalnych Inicjatyw Społecznych FLIS i miał na celu aktywizacje
seniorów poprzez zwiększenie oferty edukacyjno-aktywizującej dostosowanej do potrzeb osób starszych oraz
zagwarantowanie warunków dla rozwoju inicjatyw w środowisku osób starszych. Realizacja projektu poprawiła
sytuację seniorów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
Stworzono przestrzeń dla działań integracyjnych, aktywizujących oraz edukacyjnych seniorów, co umożliwiło im
rozwój własnych zainteresowań, pasji i pozwoliło aktywniej korzystać z życia. W ramach projektu przeprowadzono
szereg działań skierowanych do seniorów. Dzięki projektowi seniorzy nauczyli się podstaw obsługi komputera i
korzystania z nowoczesnej technologii oraz zwiększyli więdzę z zakresu zagadnień związanych z funkcjonowaniem
osób starszych w społeczeństwie i/lub dbania o siebie w okresie starzenia.
WSPÓŁFINANSOWANIE: Gmina Miejska Głogów

Projekt STAR
Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2017. STAR (Stand Together Against Racism) to trzyletni projekt
realizowany we współpracy Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z organizacjami: Cazalla Intercultural z
Hiszpanii, Pro-European Network z Bułgarii i REDU z Włoch. Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku tzw.
niewidzialnego rasizmu i różnym formom nietolerancji w życiu młodych ludzi, w tym mowie nienawiści w
internecie. Działania projektu rozpoczną się w 2018r.
WSPÓŁFINANSOWANIE: Program Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt New GenDeration
Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2017. Głównym celem projektu NewGenderation jest
przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć wśród dzieci i młodzieży. Projekt realizowany jest we współpracy
Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z organizacjami: Cazalla Intercultural z Hiszpanii i Pro-European
Network z Bułgarii.
Działania projektu adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku 13 – 18 lat w Głogowie i okolicach. W projekcie
przewidziano wiele działań. Między innymi: szkolenie dla trenerów (10 wyszkolonych osób do prowadzenia zajęć
edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą), warsztaty edukacyjne w głogowskich szkołach, trzy wakacyjne warsztaty
wyjazdowe dla 90 dzieci i młodzieży, kampanie edukacyjne w szkołach w Głogowie, opracowanie aplikacji na
urządzenia mobilne (na temat przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć) oraz otwarte szkolenie online.
Działania projektu rozpoczną się w 2018r.
WSPÓŁFINANSOWANIE: Program Unii Europejskiej „Prawa, równość i obywatelstwo”.
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Inne działania,
partnerstwa,
uczestnictwo
w konferencjach
- udział w konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”
organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
- udział w Krajowej Konsultacji „Non-violent Childhoods: Moving on
from Corporal Punishment in the Baltic Region, w Biurze Rzecznika
Praw Dziecka
- udział w konferencji „Children as Actors for Transforming
Society/Dzieci jako aktorzy w zmienianiu społeczeństwa” – (CATS) w
Szwajcarii oraz udział przedstawiciela mlodziezowego SZANSY w
konferencji ENYA w Helsinkach
- udział młodzieżowych przedstawicieli SZANSY w spotkaniu
młodzieżowych doradców European Network of Ombudspersons for
Children dzialajacej przy ENOC - Europejskiej Sieci Rzeczników Praw
Dziecka
- udział w konferencji poświęconej przyszłości obywatelstwa i edukacji
na temat praw człowieka w Europie "Ucząc się razem: wspólne
zobowiązanie do demokracji" w Strasbourgu w Radzie Europy
- udział młodych żonglerów z SZANSY w Fire Space w Ostródzie
- udział wolontariuszy w wymianie międzynarodowej na Łotwie Do and
teach what you know II, w ramach Programu Erasmus+
- udział w Kongresie Praw Dziecka – Konferencji Korczakowskiej w
Warszawie organizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka
- udział młodzieży w XII Ogólnopolskim Festiwalu Ognia i Kuglarstwa
w Ostródzie
- zakończenie remontu i stworzenie Młodzieżowego Miejsca Spotkań
- rozpoczęcie remontu i przygotowania do otwarcia Centrum Pomocy
Dzieciom
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

14

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INFORMACJA DODATKOWA
ZA ROK OBROTOWY
OD 01-01-2017 DO 31-12-2017
1. Informacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
z siedzibą w Głogowie ul. Perseusza 13 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nie prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w dalszej treści Rozporządzeniem).
2. Celem działania Stowarzyszenia jest między innymi:
- Udzielania pomocy dzieciom i Młodzieży zgłaszającej się w sprawach dla niej ważnych i trudnych.
- Udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom i Młodzieży w sytuacjach kryzysowych.
- Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.
- Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną.
- Upowszechnienie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń konwencji praw
dziecka.
- Uczenie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych służących lepszemu funkcjonowaniu w rodzinie i szkole.
- Szerzenie oświaty zdrowotnej.
- Propagowanie zdrowego stylu życia.
- Edukacja rówieśnicza.
- Edukacja społeczno-prawna.
- Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi.
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” jest zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Innych Organizacji
Społecznych Nr KRS 0000048342.
3. Prezentacja sprawozdań finansowych
Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2017 roku i
kończący się 31.12.2017 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie
w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie
zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
Stowarzyszenie w 2017 roku nie prowadziło działalności gospodarczej, w związku
z tym sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej.
4. Porównywalność danych
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2017
5. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych
ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej stowarzyszenia.
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Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego 2017 aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych
ustawą o rachunkowości. Podstawą wyceny na dzień bilansowy dla środków pieniężnych w banku była ich
wartość nominalna.
Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra
Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne
z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
6. Rachunek wyników za 2017r
Przychody
Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł
określonych przepisami prawa lub statutem.
W 2017r. przychody pochodzą z dotacji oraz pozostałych przychodów określonych statutem.
Przychody ogółem uzyskane w 2017 roku wyniosły – 413 789,47 , w tym :
1. Składki – 480,00
2. Darowizny od osób fizycznych – 950,00 zł
3. nawiązki sądowe – 15 322,04
4. Wpływy z 1 % podatku od osób fizycznych
– 30 515,06 zł
5. Dotacje z Gminy Miejskiej w Głogowie - 103 810,00
a) Młodzieżowe Miejsce Spotkań - 40 000,00
b) Zapobiec Przemocy - 45 000,00
c) Ferie - 2 000,00
d) Heppening plastyczny
- 3 500,00
e) OpenLab
- 4 500,00
f) Głogowskie Asy
- 4 160,00
g) Wolontariat-Podaj Dalej
- 2 500,00
h) The five ride
- 2 150,00
6. Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę
- 37 440,00
7. Fundacja KGHM
- 70 000,00 ( zwrot kosztów 2016 roku)
8. Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
9. FIO
- 59 900,00
10. Inne wpływy z projektów rozpoczętych - 16 273,36
11. odszkodowanie PZU 982,45
12. przyjęcie środków z rozliczeń międzyokresowych - 157979,13

-

1 500,00
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1. Koszty
Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych
statutem.
Do kosztów w rachunku wyników za 2016 r. zalicza się:
2. Koszty działalności za rok 2017 wyniosły 403888,87 zł, w tym:
- Koszty wykorzystania dotacji 265 579,31
- Koszty administracyjne 11362,57 ( zakup materiałów, centralne ogrzewanie, telefony, woda, smieci, energia
elektryczna konserwacje i remonty, opłata za sprzatanie itp.)
3.Koszt modernizacji i budowy windy dla Filipa - 126 946,99
(Część kosztów administracyjnych w kwocie 30 000,00 została pokryta w otrzymanych dotacjach).
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Na koniec 2017r. Stowarzyszenie pozostawiło na rozliczeniach międzyokresowych przychodów kwotę 21 136,01 na
pokrycie kosztów w roku 201, na które to zostały przeznaczone.
3. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Wynik finansowy wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy. W 2017r.
wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami.
4. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.
Ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporządzono w
sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sprawozdań dla jednostek nie
prowadzących działalności gospodarczej.

Wynik finansowy brutto – nadwyżka przychodów nad kosztami
9900,60
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