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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
rozwijać w pełni potencjał twórczy, intelektualny i
emocjonalny z zachowaniem możliwości realizacji
podstawowych potrzeb młodych ludzi.

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową
posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 0000048342
Numer REGON 390684967
Numer NIP 693-18-54-339
Rachunek bankowy Fortis Bank Polska S.A.
14 1600 1462 0008 0303 3206 3001
Adres:
ul. Perseusza 13
67-200 Głogów
Telefon: +48 76 832 18 04 +48 76 727 60 70
Fax: +48 76 832 18 04
E-mail: szansa@szansa.glogow.org
WWW: www.szansa.glogow.org
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CELE STOWARZYSZENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZANSA
W GŁOGOWIE:
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. Rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych przez młodych ludzi
16. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży
17. Rozwijanie idei wolontariatu
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CELE STOWARZYSZENIA I MISJA REALIZOWANE SĄ
Z ZACHOWANIEM NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
1. Niezależności polegającej na nieuleganiu wpływom jakiejkolwiek
partii, opcji politycznej, religijnej, finansowej lub innej. Metody
pracy, formy działalności oraz misja i cele nie są narzucone przez
jakąkolwiek instytucję czy jednostkę, ale są wypracowane w ramach
pracy zespołowej realizatorów zadań
2. Przejrzystości - udostępnienie swojego programu, statutu,
programu działań i zasad pracy,
a także podawanie o publicznej wiadomości sprawozdań
merytorycznych i finansowych
z realizowanych działań
3. Tolerancji czyli poszanowaniu tak w ramach organizacji jak i poza
nią każdej osoby, instytucji, organizacji, partnerów
4. Rzetelności i profesjonalizmu, które wiążą się z podejmowaniem
działań na miarę posiadanych kompetencji, możliwości kadrowych,
lokalowych i finansowych. Rzetelne wywiązywanie się z podjętych
umów i zobowiązań stanowią jeden z istotnych aspektów
zarządzania organizacją. Ocena i ewaluacja stanowią stały element
działań programowych. Dbamy o rozwój i doskonalenie zawodowe
realizatorów zadań, co przyczynia się do dążenia do osiągnięcia
najwyższej jakości pracy.
5. Współpracy i partnerstwa czyli budowania długofalowego
współdziałania z instytucjami, organizacjami, biznesem oraz
obywatelami, którzy są zainteresowani wspólnym działaniem
na rzecz rozwiązania danego problemu społecznego
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W ROKU 2011 PRACOWAŁ

W NASTĘPUJĄCYM SKŁADZIE :

1. Anna Lechowska – Prezes
2. Alina Ostrowska-Jarzyna – Wiceprezes
3. Dariusz Grzemny – Wiceprezes
4. Martyna Rybka – Członek Zarządu
5. Tomasz Wadas – Członek Zarządu

ZESPÓŁ REALIZATORÓW

ZADAŃ I STAŁYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW :

Izabela Antał, Dominika Błaszczyk, Kinga Borodaj,
Renata Bułkowska, Karolina Furmanowicz, Dariusz Grzemny,
Beata Kamińska, Magdalena Kruszewska, Dorota Laska,
Anna Lechowska, Leszek Lechowski, Elżbieta Leszczyńska,
Michał Leszczyński, Magdalena Naparło, Natalia Pracz,
Alina Ostrowska-Jarzyna, Teresa Roszak, Paweł Ruchel,
Martyna Rybka, Anna Sajfer, Anna Skrzyniarz,
Krystyna Szmagaj- Graniasta, Natalia Tomczak, Bożena Uznańska ,
Tomasz Wadas, Wanda Woźniak, Julita Zwolińska, Ula Zygiel, Łukasz
Zygiel , Witold Majka, Janusz Mróz, Andrzej Mazur,
Jan Cieślik, Olga Agaciak-Korzeń, Mariusz Juszczyk, Zbigniew Zięba

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY STOWARZYSZENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
SZANSA W ROKU 2011:










Profilaktyka
Terapia
Interwencja
Edukacja o prawach człowieka
Współpraca międzynarodowa
Grupy wsparcia dla dorosłych
Wolontariat młodzieżowy
Ekonomia Społeczna
Inicjatywy młodzieżowe
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ZREALIZOWANE PROJEKTY:

Lokalny system pomocy
dzieciom krzywdzonym
Zagadnienie pomocy ofiarom przemocy,
a szczególnie przeciwdziałanie i pomoc
dzieciom krzywdzonym jest jednym
z głównych celów działania SZANSY.
Projekty dotyczące tego zagadnienia mają
charakter wielostronny i długofalowy.
Angażują zarówno dzieci, młodzież, ich
rodziny, środowisko szkolne, przedszkolne
a także środowisko lokalne miasta.
Stowarzyszenie SZANSA jest miejscem, gdzie
osoby potrzebujące pomocy interwencyjnej,
terapeutycznej, edukacyjnej mogą skorzystać
z proponowanej oferty.
Dążymy do tego, aby zintegrować
działania instytucji i organizacji
pracujących z dziećmi- aby stworzyć
zintegrowany system pomocowy poprzez
podnoszenie kompetencji profesjonalistów
odpowiedzialnych za pomoc dzieciom i ich
rodzinom oraz stworzyć w mieście miejsce
udzielania profesjonalnej pomocy dzieciom
krzywdzonym.

CEL PROJEKTU:
 rozwijanie wszechstronnej, systemowej
oferty pomocowej dla osób dotkniętych
problemem przemocy i zagrożonych
patologiami społecznymi

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:
 pomoc psychologiczna dla osób
doświadczających przemocy i krzywdzenia
 pomoc prawna
 grupy wsparcia dla dorosłych
 interwencje w sytuacjach kryzysowych
 udzielanie pomocy pedagogicznej dzieciom
i młodzieży z trudnościami szkolnymi
 kampanie społeczne
 konferencje, seminaria tematyczne
 szkolenia

REZULTATY DZIAŁAŃ:
 udzielono 554 porad psychologicznopedagogicznych z których skorzystało 305
osób
 udzielono pomocy prawnej 120 osobom
 organizowane są systematyczne spotkania
o charakterze edukacyjnym dla grup
pedagogów szkół z miasta i powiatu
głogowskiego, w których uczestniczyło około
40 osób
 80 dzieci i młodzieży korzysta z pomocy
dydaktycznej
 20 rodziców uczęszczało na grupę
umiejętności wychowawczych
 398 rodziców uczestniczyło w spotkaniach
edukacyjnych

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTU:
Gmina Miejska Głogów
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Młodzieżowy Klub
Środowiskowy
Młodzieżowy Klub Środowiskowy jest
programem codziennych zajęć dla dzieci
i młodzieży ze wszystkich rodzajów szkół
w Głogowie i powiecie głogowskim.
Projekt zakłada możliwości aktywnego
działania dla młodych ludzi chcących rozwijać
swoje zainteresowania, mogą tu pracować
nad zmianą swoich zachowań, sprawdzać się
w sytuacjach trudnych, angażować do działań
społecznych.
Działania Klubu to wykorzystywanie przez
młodych ludzi danej im szansy na realizację
własnych pomysłów i rozwój umiejętności.
Grupy mają charakter edukacyjny,
socjoterapeutyczny, terapeutyczny,
rozwijający.
W zajęciach uczestniczą nie tylko
młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem
społecznym, ale także osoby nie wykazujące
nieprawidłowości w zachowaniu, chcące
realizować swoje zainteresowania, pasje.
Zajęcia prowadzone są w ramach edukacji
nieformalnej, w formie aktywizującej młodych
ludzi
i zakładają ich aktywną partycypację w życiu
społeczności lokalnej. Zajęcia prowadzą
pracownicy młodzieżowi.
Wszelkie działania dla młodzieży
są realizowane przy ich aktywnym
uczestnictwie-to młodzi ludzie wysuwają
swoje pomysły, uczestniczą w działaniach,
a dorośli realizatorzy stwarzają do tego
warunki, monitorują, wspierają młodych ludzi.
Projekt jest propozycją swoistego systemu
wychowawczego tworzonego przez
dorosłych profesjonalistów, pracowników
młodzieżowych i wolontariuszy
młodzieżowych dla dzieci
i młodzieży z różnych środowisk społecznych .
Młodzieżowy Klub Środowiskowy to nie tylko
nazwa projektu, ale także nazwa miejsca,
które jest dobrze znane w młodzieżowym
środowisku miasta.

CEL PROJEKTU:
 Kształtowanie u młodych ludzi postaw
odpowiedzialności, sprzyjających
aktywnemu działaniu, wzmocnieniu poczucia
odpowiedzialności za podejmowane działania
 Stworzenie możliwości do działań
obywatelskich i rozwoju aktywności twórczej
dla młodych ludzi

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU :
 Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży
 Grupy dla dorosłych
 Debaty młodzieżowe, konferencje dla
młodzieży
 Działania outdoorowe(happeningi, kampanie
społeczne)

REZULTATY DZIAŁAŃ:
 - Łącznie w zajęciach Młodzieżowego Klubu
Środowiskowego uczestniczyło w ciągu
całego roku ponad 300 osób.
 - W ramach MKŚ funkcjonują grupy:
 edukacyjne, socjoterapeutyczne, grupy
muzyczne, grupy plastyczne, komputerowa,
filmowa, fotograficzna, grupa młodzieżowych
wolontariuszy AKTYW, Grupa Aktywnych
Głogowian, Grupa Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej, grupy wyrównujące braki
szkolne

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTU:
Gmina Miejska Głogów

8

Raport 2011

SZANSA na pomoc – ochrona
dzieci uczestniczących
w procedurach prawnych
W ramach projektu zostały zorganizowane
konsultacje psychologiczne dla dzieci, które
uczestniczą
w procedurach prawnych oraz dla ich rodziców.
Zorganizowano także działania edukacyjne dla
pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Wypracowany został modelowy system
współpracy wymiaru sprawiedliwości
z organizacją pozarządową dotyczący roli i zasad
ustanawiania kuratora procesowego dla dziecka
będącego ofiarą przemocy.
Model ten został wyłoniony do zaprezentowania
podczas ogólnopolskiej konferencji „Pomoc
dzieciom-ofiarom przestępstw”.

CEL PROJEKTU:
 poprawa sytuacji dzieci uczestniczących
w procedurach prawnych

Biura Porad Prawnych
i Obywatelskich w powiecie
głogowskim
Niska świadomość prawna społeczeństwa
oraz brak dostępu do bezpłatnej pomocy
prawnej były bezpośrednimi wyznacznikami
do zaplanowania i realizacji projektu
dotyczącego stworzenia sieci Biur Prawnych
na terenie powiatu głogowskiego.
W każdej gminie powiatu głogowskiego oraz
w Głogowie powstały biura poradnictwa
prawnego
i obywatelskiego, gdzie wykwalifikowani
prawnicy udzielali bezpłatnej pomocy
mieszkańcom.
Podsumowaniem projektu była
zorganizowana konferencja upowszechniająca
projekt,
Projekt realizowany był przez trzy lata
w partnerstwie z samorządami lokalnymi.
Pomimo zakończonego okresu finansowania
kilka Biur w dalszym ciągu będzie prowadziło
swoją działalność, która została bardzo
wysoko oceniona przez odbiorców usług.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:
 konsultacje psychologiczne
 pomoc prawna
 dystrybucja materiałów edukacyjnych wśród
pracowników sądu, prokuratury

REZULTATY DZIAŁAŃ:
 zorganizowanych zostało 333 godziny
konsultacji psychologicznych dla dzieci i ich
rodzin
 zorganizowanych zostało 228 godzin pomocy
prawnej
 współpracowano z wymiarem sprawiedliwości
w zakresie ustanawiania kuratora
procesowego dla dzieci – w 2011 roku
pracownicy Szansy reprezentowali 22 dzieci
w trakcie działań procesowych
 opracowanie i dystrybucja materiałów
dotyczących prawnej ochrony dziecka

WSPÓŁFINANSOWANIE:
Fundacja Dzieci Niczyje ze środków The Velux
Foundations.

CEL PROJEKTU:
 -zwiększenie dostępności do bezpłatnej
pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu
głogowskiego,
w tym szczególnie dla mieszkańców terenów
wiejskich

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:
 Udzielanie porad prawnych i obywatelskich
 Dystrybucja materiałów edukacyjnych
i promocyjnych
 Konferencja upowszechniająca

REZULTATY DZIAŁAŃ:
 zorganizowanie 8 Biur Prawnych na terenie
powiatu głogowskiego
 w 2011 udzielono 1694 porad, z których
skorzystały 1374 osoby
 w konferencji upowszechniającej projekt
wzięło udział 130 osób

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTU:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
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Głogów- POBUDKA!
Projekt był jednym z elementów działań
Stowarzyszenia SZANSA przyczyniających
się do rozwiązywania problemu braku
kreatywności młodzieży i przełamywania jej
bierności.
Jednocześnie dał możliwość młodzieży
zrealizowania swoich pomysłów i pozwolił
na utożsamienie się ze środowiskiem
lokalnym.
Projekt promował wolontariat i aktywny
udział młodzieży w środowisku lokalnym.
W ramach projektu zrealizowano cykl
działań edukacyjnych na temat aktywności
obywatelskiej młodzieży, debaty
młodzieżowe, koncerty, happeningi i inne
działania zewnętrzne.
Powstała grupa wolontariuszy młodzieżowych
w której uczestniczyło 28 osób.

CEL PROJEKTU:
 rozwijanie i wzrost aktywności młodzieży
na rzecz społeczności lokalnej miasta
Głogowa oraz przygotowanie młodzieży
do zaangażowanie się w działania
wolontariatu w organizacjach młodzieżowych,
co przyczyni się do wzmocnienia postaw
obywatelskich wśród młodych ludzi

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:





szkolenia z zakresu aktywności obywatelskiej
debaty młodzieżowe
happeningi
edukacja młodzieżowych wolontariuszy

REZULTATY DZIAŁAŃ :
 Powstały nowe obszary do aktywności
młodzieży w Głogowie
 Zwiększyła się wiedza młodych ludzi
na temat ich praw i możliwości aktywnego
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
 Zwiększyły się kompetencje młodzieży
w zakresie działań społecznych
 Zorganizowano Głogowską Scenę
Młodych w której wzięło udział 28 młodych
artystów oraz ponad 1000 młodych ludzi
uczestniczących w wydarzeniach GSM
 Zorganizowano happening „Zrób żyrafę
w mieście” podczas którego rozwieszono
ponad 4000 żyraf wykonanych przez
ponad 2000 dzieci ze szkół podstawowych
i przedszkoli
 Zorganizowano 2 debaty, w których
uczestniczyło ponad 100 osób
 Ponad 2000 osób obejrzało wystawę
fotograficzną podsumowującą projekt

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTU:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
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Strefa SZANSY
Projekt skierowany do młodych mieszkańców
Głogowa, który umożliwia aktywne działania
oraz łączenie aktywności ze zdobywaniem
wiedzy w sferze działań obywatelskich.
Młodzi ludzie chcą znaleźć dla siebie miejsca
w Głogowie, gdzie będą mogli rozwijać swoje
pasje, zainteresowania, zrealizować swoje
pomysły, spotkać interesujących ludzi.
Projekt rozpoczęła diagnoza potrzeb
młodzieży w zakresie kultury, edukacji
i integracji społecznej, która stanie się
podstawą do opracowania dokumentu
zawierającego strategię kreowania lokalnej
polityki młodzieżowej.
Dokument będzie przygotowywany podczas
warsztatów edukacyjnych i cyklicznych
spotkań młodzieży z przedstawicielami
administracji publicznej i złożony w formie
inicjatywy obywatelskiej do samorządu
lokalnego (projekt Strefa SZANSY jest projektem
dwuletnim-trwa do grudnia 2012 roku)
Ważną rolę odgrywa Grupa Aktywnych
Głogowian(grupa młodzieżowych
wolontariuszy i pracowników
młodzieżowych), która animuje działania
aktywizujące młodzież.
Projekt zakończy konferencja, na której
zostaną przedstawione działania projektu oraz
zaprezentowana zostanie strategia na rzecz
lokalnej polityki młodzieżowej.

CEL PROJEKTU:
 zwiększenie aktywności społecznej młodzieży
i ich zaangażowania w działania na rzecz
rozwiązywania problemów młodych ludzizrealizowany poprzez udział młodzieży
w poszczególnych działaniach projektu
i przygotowanie dokumentu dotyczącego
polityki młodzieżowej

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:
 Przeprowadzenie diagnozy dotyczącej
potrzeb młodzieży w Głogowie
 Działalność grup młodzieżowych
 Pomoc psychologiczna i pedagogiczna
 FREAK-Spotkania z niezwykłymi ludźmi
 SKITTERS‘y –różnego rodzaju działania
zewnętrzne (performance uliczne, happeningi,
flashmoby itp)
 Platforma internetowa

REZULTATY DZIAŁAŃ :
 zwiększenie udziału młodzieży w lokalnych
działaniach obywatelskich, w tym ich
zaangażowanie w powstanie dokumentu
dotyczącego polityki młodzieżowej
 powstanie nowych inicjatyw młodzieżowych
 zwiększenie współpracy z samorządami
lokalnymi
 przygotowano ankietę diagnozującą potrzeby
młodych ludzi w zakresie kultury, edukacji
i aktywnego obywatelstwa
 w spotkaniach FREAK uczestniczyły 94 osoby
 w działaniach outdoorowych SKITTERS
uczestniczyło około 500 osób
 w zajęciach grupowych dla uczestniczyło 160
młodych ludzi
 odbyło się 385 indywidualnych spotkań,
konsultacji psychologiczno-pedagogicznych

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTU:
Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejFundusz Inicjatyw Obywatelskich
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Szansa NA PRAWA dziecka
Dwuletni projekt oparty na zasadach edukacji
rówieśniczej.
Młodzi ludzie przeszkoleni w zakresie
praw dziecka i praw człowieka pełnili rolę
edukatorów
w upowszechnianiu wiedzy z tego zakresu
prowadząc zajęcia w szkołach, organizacjach
pozarządowych.
W szkołach podstawowych utworzone
zostały Kluby Praw Dziecka „NA PRAWA”, które
pełnią rolę doradztwa dla dzieci z zakresu
praw dziecka. Dodatkowo w każdej szkole
odbyły się także szkolenia dla nauczycieli oraz
rodziców z zakresu praw dziecka.
Podsumowaniem projektu była wizyta
studyjna młodych wolontariuszy
w Stowarzyszeniu SIEMACHA w Krakowie.

CEL PROJEKTU:
 stworzenie możliwości aktywnych działań
obywatelskich dla młodych ludzi w Głogowie
poprzez ich aktywność w rozpowszechnianiu
tematyki dotyczącej praw dziecka

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:






szkolenia dla wolontariuszy
zajęcia w szkołach
szkolenia dla nauczycieli, rodziców
konkursy dla dzieci
wizyta studyjna

REZULTATY DZIAŁAŃ:
 rozwój idei wolontariatu wśród młodych ludzi
 rozpropagowanie tematyki praw człowieka
i praw dziecka wśród najmłodszych
mieszkańców Głogowa (zajęcia szkolne,
materiały promocyjne i edukacyjne, konkursy)
 150 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu
 23 pedagogów szkolnych uczestniczyło
w spotkaniach
 24 wolontariuszy wzięło udział w szkoleniach
stacjonarnych, natomiast 20 wolontariuszy
uczestniczyło w wizycie studyjnej
w Stowarzyszeniu SIEMACHA

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTU:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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SZANSA dla dziecka
Prowadzone w ramach projektu działania
miały służyć zwiększeniu skuteczności
oddziaływań terapeutycznych
i profilaktycznych z zakresu przemocy wobec
dzieci.
Specjalistyczna pomoc psychologiczna,
prawna oraz współpraca z instytucjami
integracji społecznej tworzy
system wspierający i zapewniający
wielodyscyplinarną skuteczną pomoc dla
osób dotkniętych problemem przemocy .
W ramach projektu zorganizowano działania
edukacyjne dla pracowników instytucji
pracujących z dziećmi oraz liczne działania
medialne służące zwiększeniu świadomości
społecznej z zakresu ochrony dziecka.
Przeprowadzono szkolenia dla kuratorów
sądowych, pracowników wymiaru
sprawiedliwości, policji
i pracowników socjalnych

CEL PROJEKTU:
 wypracowanie wielodyscyplinarnych
mechanizmów sprzyjających stworzeniu
systemu udzielania pomocy dla dzieci–ofiar
przemocy oraz ich rodzin

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:
 -pomoc psychologiczna i pedagogiczna
 -szkolenia grup zawodowych
 -przygotowanie bazy terapeutycznej dla
dzieci ofiar przemocy

REZULTATY DZIAŁAŃ:
 podniesienie kompetencji z zakresu
umiejętności pomocy dzieciom krzywdzonym
 wzrost świadomości społecznej z zakresu
ochrony dzieci
 zwiększenie bazy lokalowej do prowadzenia
działań terapeutycznych z dziećmi

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTU:
Fundacja Polska Miedź
Fundacja Rosa

12

Raport 2011

SZANSA malowana

Akademia Ulicy

Przeprowadzenie warsztatów tematycznych
dla młodzieży oraz zorganizowanie imprez
integrujących środowisko młodzieżowe
pozwoliło na rozwój ekspresji twórczej
młodych ludzi oraz na zwiększenie ich
uczestnictwa w życiu lokalnym.

W ramach długofalowego projektu stworzone
zostało OM Ω STUDIO – gdzie młodzi ludzie
zyskali warunki potrzebne dla ich rozwoju
osobistego, jak i swej naturalnej twórczej
aktywności, poprzez możliwość poznania
i działania.

W ramach projektu zorganizowano Glogow
Street Jam- kilkudniowy cykl artystycznych
działań młodzieżowych, które zaangażowały
rzesze młodych ludzi z Głogowa i okolic.

W trakcie organizowanych warsztatów
uczestnicy rozwijają swoje umiejętności
twórcze, uczą się twórczo wykorzystywać swój
czas wolny, uczą się radzić sobie z sytuacjami
trudnymi, jakie spotykają ich w codziennym
życiu.

Zorganizowano warsztaty plastyczne,
warsztaty tańca, koncerty, happeningi uliczne.
Malowanie budynku SZANSY, który był
mało atrakcyjnym wizualnie obiektem
pozwoliło na ekspresję swoich potrzeb
oraz na identyfikację grup młodzieżowych
z miejscem, które jest „młodzieżowe”, nie tylko
z racji prowadzonych działań, ale teraz także
wyglądu.

CEL PROJEKTU :
 zaktywizowanie młodych mieszkańców
miasta do działań kulturalnych i społecznych
 oraz zaoferowanie młodzieży atrakcyjnych
form spędzania czasu wolnego

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:
 Koncerty młodzieżowych zespołów
muzycznych
 Happening uliczny

REZULTATY DZIAŁAŃ:
 poszerzenie oferty kulturalnej miasta dla
młodzieży
 Zwiększenie zainteresowania młodych ludzi
działaniami Stowarzyszenia
 Wsparcie w upowszechnianiu kultury
młodzieżowej

Zajęcia w ramach OM Ω STUDIO
są przeciwwagą dla nadużywaniu
alkoholu, narkotyków, są również aktywną
formą przeciwstawienia się przemocy.
Dotychczasowe sygnały dochodzące
ze strony młodych ludzi wskazują na duże
zapotrzebowanie na działania pozwalające
rozwijać ich zainteresowania artystyczne.
Chcemy, aby ten projekt był nie tylko cyklem
kolejnych działań, ale aby te działania
wytworzyły pewien sposób bycia młodych
ludzi oraz ich obyczajowość

CEL PROJEKTU:
 stworzenie możliwości rozwoju kreatywności
dla młodych ludzi, poprzez zapewnienie im
warunków do działania

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:
 warsztaty artystyczne
 zajęcia muzyczne
 wolontariat młodzieżowy

REZULTATY DZIAŁAŃ:
 stworzenie i prowadzenie działań w ramach
OM Studio jako alternatywy do negatywnych
społecznie zachowań oraz możliwości
twórczego rozwoju

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTU:
Gmina Miejska Głogów

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTU:
Gmina Miejska Głogów
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Rozwój ekonomii społecznej
w regionie legnickim
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
we współpracy z Fundacją Rozwoju Ekonomii
Społecznej i Forum Aktywności Lokalnej
realizuje projekt dotyczący rozwoju ekonomii
społecznej w regionie legnickim. Projekt
skierowany jest do osób fizycznych

Fundusz PożyczkowoPoręczeniowy jako narzędzie
zapewnienia trwałości
podmiotom ekonomii
społecznej
Projekt innowacyjny realizowany
przez Regionalne Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych we współpracy
ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży
SZANSA, Dolnośląską Federacją Organizacji
Pozarządowych, Forum Aktywności Lokalnej
i Fundacją Rozwoju ekonomii Społecznej
w latach 2011-2013.
Projekt zawiera komponent współpracy
międzynarodowej, za jego realizację
odpowiedzialne jest Stowarzyszenie SZANSA

i do przedstawicieli podmiotów ekonomii
społecznej prowadzących swoje biura
bądź mieszkających na terenie byłego
województwa legnickiego tj. w powiecie:
głogowskim, polkowickim, lubińskim,
legnickim, złotoryjskim, jaworskim,
m. Legnicy.
Projekt ma na celu propagowanie oraz
wspieranie idei ekonomii społecznej czyli
działalności łączącej cele społeczne
i ekonomiczne. Działania realizowane
w ramach projektu mają charakter
edukacyjny, doradczy oraz promocyjny.
Na potrzeby projektu uruchomione jest biuro
Stowarzyszenia SZANSA w Legnicy.

CEL PROJEKTU:
 Wzrost wiedzy i kompetencji podmiotów
ekonomii społecznej w zakresie zwiększania
ich potencjału ekonomicznego

CEL PROJEKTU:
 zwiększenie trwałości instytucji ekonomii
społecznej poprzez utworzenie funduszu
poręczeniowo-pożyczkowego na terenie
województwa dolnośląskiego

REZULTATY DZIAŁAŃ;
 wizyta studyjna realizatorów projektu
w partnerskiej organizacji BIC Liguria w Genui
(Włochy)
 powstanie dokumentacji niezbędnej
do utworzenia funduszu

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTU:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:
 szkolenia
 konsultacje
 doradztwo

REZULTATY DZIAŁAŃ:
 wzrost kompetencji w zakresie w obszarze
prowadzenia działalności statutowej w tym
odpłatnej i gospodarczej przez organizacje
pozarządowe i podmioty ekonomii
 zwiększenie aktywności osób
zaangażowanych w działania sektora
pozarządowego

WSPÓŁFINANSOWANIE:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
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DZIAŁANIA MIĘDZYNARODOWE
Find & Break Your
Stereotypes – wymiana
młodzieżowa
Uczestnicy z 6 krajów(Armenia, Francja,
Gruzja, Litwa, Łotwa, Ukraina) i wolontariusze
SZANSY pracowali nad zagadnieniem
stereotypów obecnych w codziennym życiu.
W Stowarzyszeniu SZANSA prowadzone
były warsztaty z zakresu praw człowieka,
walki ze stereotypami w postrzeganiu
różnorodności. Główną formą ekspresji
młodych ludzi były filmy animowane
o tematyce różnorodności w życiu
codziennym , które zostały przygotowane
przez uczestników i zaprezentowane podczas
podsumowania wymiany.
Wymiana trwała tydzień i poprzedzona była
wizytą przygotowawczą.

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTU:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji –
Program Komisji Europejskiej „Młodzież
w Działaniu”

W ramach projektu DART realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
przedstawiciel SZANSY został zaproszony do wzięcia udziału w międzynarodowej
konferencji w Portugalii, gdzie przestawiony został nasz system pracy z młodzieżą.
Prezentacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników spotkania
i wynikiem tego będzie kontynuacja udziału SZANSY w dalszych etapach realizacji
projektu DART
Na zaproszenie hiszpańskiej organizacji pozarządowej „Cazalla Intercultural” dwóch
pracowników młodzieżowych z SZANSY wzięło udział w międzynarodowym szkoleniu:
„Freedom and Expression”.
Szkolenie dotyczyło wykorzystania metod arteterapii w pracy z młodzieżą zagrożoną
wykluczeniem społecznym. Szkolenie z udziałem uczestników z 8 krajów europejskich
odbyło się w Caravaca de la Cruz (region: Murcia)

Raport 2011
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INNE WYDARZENIA, DZIAŁANIA, PROJEKTY:
 „CENTRA WSPARCIA NGO” – PROJEKT
DŁUGOFALOWEJ POMOCY DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH realizowany przez

Regionalne Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych w partnerstwie z Dolnośląską
Federacją Organizacji Pozarządowych oraz
Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych
Celem projektu był rozwój potencjału
III sektora.
Jedno z takich Centrów powstało w Głogowie
i było prowadzone przez Stowarzyszenie
SZANSA

 “DOLNOŚLĄSKA SIEĆ DORADZTWA
POZARZĄDOWEGO”- projekt realizowany
w partnerstwie z Dolnośląską Federacją
Organizacji Pozarządowych i Centrum ds.
Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” i
współfinansowany ze środków Budżetu
Województwa. W ramach projektu powstało
10 Dolnośląskich Punktów KonsultacyjnoDoradczych, w tym 5 prowadzonych
przez organizacje członkowskie DFOP.
Stowarzyszenie SZANSA będąc członkiem
DFOP prowadziło PK-D realizując między
innymi szkolenia i spotkania z zakresu działań
III sektora

 GŁOGOWSKI ROK MŁODZIEŻY- Prezydent
Miasta Głogowa ogłosił rok szkolny 2011/2012
Rokiem Młodzieży. Odbywające się w tym
czasie imprezy, działania na rzecz młodzieży
objęte są honorowym patronatem Prezydenta.

 GŁOGOWSKI AMBASADOR MŁODZIEŻY- przy
współpracy z Młodzieżową Radą Miasta
i szkołami głogowskimi wybrany został
Głogowski Ambasador Młodzieży, który
jest rzecznikiem i reprezentantem młodych
ludzi w Głogowie. Jego zadaniem jest
między innymi współpraca z organizacjami
młodzieżowymi i nieformalnymi grupami
młodzieżowymi na terenie miasta
 Przy współpracy z PWSZ w Głogowie
zorganizowano KONFERENCJĘ

„PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIENOWE WYZWANIA, NOWE MOŻLIWOŚCI”
z udziałem przedstawiciela Ministerstwa
Sprawiedliwości i Ogólnopolskiego
Pogotowia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Udział w konferencji wzięli nauczyciele,
pracownicy wymiaru sprawiedliwości,
pomocy społecznej, policji, organizacji
pozarządowych.

 PARTNERSTWO NA RZECZ LGOM
Celem projektu jest zawiązanie lokalnego
Partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego
i społecznego podmiotów z terenu powiatów
regionu legnickiego.
Do udziału w projekcie zostały zaroszone
także organizacje pozarządowe, w tym
Stowarzyszenie SZANSA.
Projekt jest realizowany przez Agencję
Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy.
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 KRAJOWE PARTNERSTWO NA RZECZ OCHRONY
DZIECI PRZED PRZEMOCĄ
Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem
tej nieformalnej koalicji organizacji
i instytucji działających na rzecz ochrony
dzieci przed krzywdzeniem. Koalicja ma
na celu zintegrowanie działań, a także
wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz
poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.
Koordynatorem i inicjatorem jest Fundacja
Dzieci Niczyje.
 Dariusz Grzemny, wiceprezes Stowarzyszenia,
został członkiem GRUPY KONSULTACYJNEJ
DS. EDUKACJI O PRAWACH CZŁOWIEKA
PRZY RADZIE EUROPY. Grupa ta doradza
Departamentowi Młodzieży Rady Europy
w opracowywaniu strategii i działań
związanych z edukacją o prawach człowieka
dla młodzieży.

 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS.
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Przedstawiciel Stowarzyszenia dla Dzieci
i Młodzieży SZANSA jest członkiem
Zespołu powołanym przez Prezydenta
Miasta Głogowa. Zadania Zespołu dotyczą
opracowania
i realizacji gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy.

 GŁOGOWSKIE PARTNERSTWO ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH RONDO
Powstało z inicjatywy członków
Stowarzyszenia SZANSA i Fundacji Lokalnych
Inicjatyw Społecznych. Partnerstwo ma
na celu zintegrowanie działań III sektora
na terenie miasta i powiatu głogowskiego
oraz wyłonienie reprezentacji lokalnych
organizacji pozarządowych. Jednym
z wymiernych rezultatów prowadzonych
działań była możliwość bezpośredniej
konsultacji Programu Współpracy Gminy
Miejskiej Głogów z Organizacjami
Pozarządowymi w roku 2011.

Każdy z realizowanych projektów jest zgodny z przyjętą misją, zasadami działania
i kierunkami pracy organizacji. Wszystkie usługi jakie oferuje Stowarzyszenie
w ramach swojej działalności są BEZPŁATNE.

Stowarzyszenie dla Dzieci
i Młodzieży SZANSA prowadzi następujące strony
internetowe, gdzie można uzyskać informacje
o bieżących i zakończonych projektach:

www.szansa.glogow.org
www.ochronadzieci.pl
www.prawa-czlowieka.pl
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ŚRODKI POZYSKANE W ROKU 2011
PRZEZ STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
SZANSA:
RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień 31 grudnia 2011 roku
POZYCJA

WYSZCZEGÓLNIENIE

A.

Przychody z działalności statutowej

I.

Sładki brutto określone statutem

II.

KWOTA ZA POPRZEDNI

KWOTA ZA BIEŻĄCY ROK

ROK OBROTOWY

OBROTOWY

1 185 463,44

1 265 273,94

748,00

0,00

Inne przychody określone statutem

1 185 463,44

1 265 273,94

1.

Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego

1 016 677,90

1 133 792,79

2.

Przychody z działalności odpłatnej pożytku
publicznego

3.

Pozostałe przychody określone statutem

168 037,54

131 481,15

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

1 087 570,87

1 114 379,29

1.

Koszty realizacji zadań statutowych
działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego

1 087 570,87

1 095 435,07

2.

Koszty realzacji zadań statutowych
dziaalności odpłatnej pożytku publicznego

3.

Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych

C.

Wynik finansowy na działalności
statutowej (wielkość dodatnia lub
ujemna)

26 808,42

(+) 97 892,57

(+) 150 894,65

D.

Koszty administaracyjne

50 773,90

70 476,91

E.

Pozostałe przychody
(nie wymienione w poz. A i G)

21 563,78

4 427,08

F.

Pozostałe koszty
(nie wymienione w poz.B D i H)

G.

Przychody finansowe

H.

Koszty finansowe

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalności (wielkość dodatnia lub
ujemna))C-D+E-F+G-H)

1 095,38

68 682,45

83 749,44

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

K.

Wynik finansowy ogółem (I+J)

68 682,45

83 749,44

1.

Różnica zwiększająca koszty roku
następnego (wielkość dodatnia)

68 682,45

83 749,44

2.

Różnica zwiększająca koszty roku
następnego (wielkość ujemna)

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i
prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia
międzokresowe

Aktywa obrotowe

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

Należności krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne

Pozostałe aktywa finansowe

Krótkoterminowe rozliczenia
międzokresowe

A.

I.

II.

III.

IV

V.

B.

I.

II

III.

1.

2.

C.

SUMA BILANSOWA

AKTYWA

WIERSZ

179 262,24

144 424,01

4 601,80

149 025,81

28 794,39

1 442,04

30 236,43

Początek
roku

STAN NA

151 029,25

2.

1.

97 708,94 IV.

III.

8 584,88 II.

I.

106 293,82 B.

2.

1.

III.

43 293,39 II.

1 442,04 I.

44 735,43 A.

Koniec roku

WIERSZ

SUMA BILANSOWA

Inne rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe
przychodów

Rozliczenia międzyokresowe

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

Nadwyżka kosztów nad
przychodami(wiekość ujemna)

Nadwyżka przychodów nad
kosztami (wielkość dodatnia)

Wynik finansowy netto za rok
obrotowy

Fundusz z akyualizacji wyceny

Fundusz statutowy

Fundusze własne

PASYWA

BILANS
na dzień 31 grudnia 2011 roku

179 262,24

47 777,57

47 777,57

68 682,45

68 682,45

62 802,22

131 484,67

Początek
roku

151 029,25

4 477,59

4 477,59

83 749,44

83 749,44

62 802,22

146 551,66

Koniec roku

STAN NA
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Głogów, dnia 25.03.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011
STOWARZYSZENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „SZANSA”
W GŁOGOWIE

1. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia jest:
• 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.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach:
oświata, dobroczynność, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna.
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” jest zarejestrowane w Rejestrze
Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych Nr KRS 0000048342.
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy
od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad
rachunkowych.
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano
w wartości nominalnej.
Stowarzyszenie środki trwałe amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami
o podatku dochodowym od osób prawnych.
W ramach realizowanych zadań były zatrudnione osoby na umowę o pracę , umów
zlecenia i dzieło.
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II. OMÓWIENIE WYBRANYCH ZOBOWIĄZAŃ.

Załącznik do bilansu na 31.12.2011 r.
Konto - 200 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
NALEŻNOŚCI

WN

1.Projekty
2.Wiedza i Praktyka

3 742,63
342,50

Razem

4 084,88

MA

Załącznik do bilansu na 31.12.2011 r.
Konto - 225 - Rozrachunki z budżetem
NALEŻNOŚCI

WN

Podatek od umów zleceń
Razem

MA

ZOBOWIĄZANIA

1 687,00
0,00

1 687,00

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011 r.
Konto - 229 - Rozrachunki publiczno-prawne
NALEŻNOŚCI

WN

MA

ZOBOWIĄZANIA

2 449,46 Ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne XII 2011
Razem

2 449,46

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011 r.
Konto - 234 - Rozrachunki z tytułu rozliczeń z pracownikami
NALEŻNOŚCI

WN

MA

zaliczka
Umowy zlecenia

4 500,00

0,00
341,13

Razem

4 500,00

341,13

ZOBOWIĄZANIA

Raport 2011

III. Koszty działalności statutowej i administracyjnej Stowarzyszenia
wyniosły 1 185 951,58
ŻRÓDŁA FINANSOWANIA
1.Ministerwo Polityki Społecznej FIO
2. Gmina Miejska Głogów
3.Wojewoda dolnośląski
4.Europejski Fundusz Społeczny
5.Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
6. 1% na rzecz organ. poż. publ.
Razem

Koszty administracyjne
Koszty statutowe
Razem koszty działalności

RODZAJ KOSZTU
Koszty statutowe
Koszty statutowe
Koszty statutowe
Koszty statutowe
Koszty statutowe
Koszty statutowe
1 114 379,29

71 572,29
1 114 379,29
1 185 951,58

IV. Ogółem przychody Stowarzyszenia
PRZYCHODY
Granty, dotacje ogółem
Przychody (darowizny, 1% )
oraz nadwyżka roku poprzedniego
Przychody – operacyjne
Składki członkowskie
Razem

KWOTA
1 133 792,79
131 481,15
4 427,08
1 269 701,02

V. Wynik finansowy
Przychody

1 269 701,02

Koszty
WYNIK FINANSOWY NA CAŁOKSZTAŁCIE
DZIAŁALNOŚCI – WIELKOŚĆ DODATNIA

1 185 951,58
83 749,44
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Twój wybór,
komu dasz szansę...

KRS 0000048342
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku
publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000048342
Numer REGON 390684967
Numer NIP 693-18-54-339
Rachunek bankowy Fortis Bank Polska S.A.
14 1600 1462 0008 0303 3206 3001
Adres:
ul. Perseusza 13
67-200 Głogów
Telefon: +48 (076) 8321804 +48 (076) 7276070
Fax: +48 (0 76) 8321804
E-mail: szansa@szansa.glogow.org
WWW: www.szansa.glogow.org

