SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA RODZICÓW
I NAUCZYCIELI „AKTYWNA SZKOŁA” W ROKU 2014

Stowarzyszenie podjęło w minionym roku działania zgodnie z zapisami Statutu.
Aktywnie organizowało zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży bielańskiej, podjęło się
również organizacji i przeprowadzenia zielonych szkół i wycieczek. W okresie od 01.01.2014
do 30.06.2014 prowadzone były następujące zajęcia:
- Aktywna zima Poza Miastem 2014 – w okresie ferii zimowych przeprowadzono
2 zimowiska harcerskie, dotowane przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.
- zajęcia programu „Otwarta szkoła” – dofinansowane ze środków Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy (dotacja na rok 2014);
- zajęcia programu „Karuzela Rozwoju Dziecka” – dofinansowane ze środków Biura Polityki
Zdrowotnej m. st. Warszawy (dotacja na lata 2014-2016).
W okresie letnich wakacji Stowarzyszenie realizowało 2 projekty:
- Aktywne Lato w Miejscu Zamieszkania – program, który objął 45 dzieci – dotacja
Wojewody Mazowieckiego – lipiec 2014,
- Aktywne Lato na Obozie 2014 – program, który objął 125 uczestników letniego wyjazdu
na obóz harcerski – dotacja Biura Edukacji m. st. Warszawy – koniec lipca i sierpień 2014,
W okresie od 01.09.2014 do 31.12.2014 kontynuowane były wszystkie wcześniejsze
stałe zajęcia, dodatkowo przeprowadzone zostały:
- zajęcia programu „Bielańska Stonoga” – dofinansowane ze środków Biura Pomocy i Spraw
Społecznych m. st. Warszawy (dotacja na lata 2014-2016) – program realizowany
w konsorcjum 7 organizacji – zajęcia programu skierowane są do trzech szkół bielańskich:
Zespołu Szkół nr 56, Szkoły Podstawowej nr 209, Gimnazjum nr 74;
- zajęcia programu „Migajmy Razem” – dofinansowane ze środków Biura Pomocy i Spraw
Społecznych m. st. Warszawy (Mały Grant).
Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło następujące zielone szkoły:
- maj 2014 r. – 80 uczestników ze Szkoły Podstawowej nr 214,

W ciągu roku podjęto też szereg działań programowych:
- bal karnawałowy z WOŚP – styczeń 2014,
- Festyn rodzinny – pozyskano na festyn wsparcie rzeczowe z Fundacji Orlen – czerwiec
2014 roku,
- Europejski dzień przywracania akcji serca – październik 2014,
- Rodzinne malowanie bombek – grudzień 2014.
W końcu roku podjęto starania o pozyskanie środków z Fundacji mBanku
na przeprowadzenie programu Tropami Ptagorasa. Program realizowany będzie w latach
2015-2016 w trzech bielańskich szkołach podstawowych: 53, 80, 214. Ponadto
Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie z Biura Edukacji m. st. Warszawy na zimowisko
w 2015 roku dla 25 uczestników wyjazdu do Skały koło Krakowa.
Stowarzyszenie w ciągu roku opierało się na pracy wolontariuszy oraz pracy
specjalistów – pracowników pracujących na umowy-zlecenia. Przez cały rok w zajęciach
prowadzonych przez Stowarzyszenie wzięło udział około 500 uczestników (niektórzy w kilku
różnych zajęciach), a w wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie – 300 uczestników.
Zajęcia prowadziło i współprowadziło 40 wolontariuszy i prawie 50 pracowników.
Dużym wsparciem dla Stowarzyszenia pozostaje Zespół Szkół nr 56 w Warszawie,
który nieodpłatnie użycza sal i sprzętu. Stowarzyszenie ponadto prowadziło współpracę
z Radą Rodziców przy Zespole Szkół nr 56.
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