INGENIUM STOWARZYSZENIE LUDZI AKTYWNYCH
NIP 1182020137 REGON 142147405 KRS 0000343762
ul. H.Ch. Andersena 3 m 83, 01-911 Warszawa
e-mail: kontakt@stowarzyszenieingenium.pl
www.stowarzyszenieingenium.pl

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pozarządowej
INGENIUM- STOWARZYSZENIE LUDZI AKTYWNYCH
Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r.
1. INGENIUM- Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych
Adres: ul. Andersena 3/83 01-911 Warszawa
KRS: 0000343762 ostatni wpis: 06.03.2013
Regon: 142147405
Zarząd:
Karolina Perz- prezes,
Aneta Brzozowska- wiceprezes,
Anna Raczkiewicz- wiceprezes,
Julita Kulik- skarbnik,
Katarzyna Długołęcka- sekretarz.
Cele statutowe:
 Działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, dostępu obywateli do informacji, pomocy
prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postawy obywatelskiej aktywności i
odpowiedzialności.
 Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem
(m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, kobiety, osoby starsze, dzieci i młodzież oraz dorośli
ze środowisk marginalizowanych).
 Działania w zakresie aktywizacji, edukacji i integracji społecznej osób starszych.
 Kształtowanie przyjaznych warunków wzrostu, rozwoju i życia dzieciom, młodzieży i dorosłym
z problemami o różnym podłożu.
 Propagowanie i stosowanie terapii holistycznej i holistycznego podejścia do zagadnień
terapeutycznych.
 Dbałość o wysoki poziom zawodowy i etyczny środowiska osób prowadzących działalność w zakresie
psychoedukacji, profilaktyki i terapii.
 Integracja środowiska zawodowego.
2. Opis działalności statutowej:
Zrealizowane projekty:
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób. Organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia;
wspieranie rodzin i osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienie rozwoju
lokalnych sieci wsparcia dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Okres realizacji: lipiecgrudzień 2012. Projekt współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego.
Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wspieranie świetlic
socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji
1

INGENIUM STOWARZYSZENIE LUDZI AKTYWNYCH
NIP 1182020137 REGON 142147405 KRS 0000343762
ul. H.Ch. Andersena 3 m 83, 01-911 Warszawa
e-mail: kontakt@stowarzyszenieingenium.pl
www.stowarzyszenieingenium.pl

programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Okres realizacji:
maj - październik 2012. Projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
MOwA – Młodzi Obywatele w Akcji - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży rozbudzający aktywność
obywatelską. Organizacja warsztatów edukacji obywatelskiej w szkołach. Okres realizacji: marzec - grudzień
2012. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa
INGENIUM razem z SZAFA-Oddziałem Terenowym przy Stowarzyszeniu SPOZA do grudnia 2012
współprowadzi świetlicę socjoterapeutyczną SZAFA. W związku z wejściem w życie ustawy określającej
warunki lokalowe świetlic socjoterapeutycznych, których świetlica SZAFA nie jest w stanie spełnić, placówka
kończy swoją działalność.
Od września 2012 INGENIUM prowadzi placówkę specjalistyczną INGENIUM- Centrum Rozwoju
Człowieka. Centrum Rozwoju Człowieka zajmuje się kompleksowo wsparciem rodziny, zarówno na gruncie
poradnictwa jak i terapii. Pomoc znajdą tu rodzice mający trudności wychowawcze z dziećmi, często niepewnie
poruszający się w obszarach takich jak używki, rozwój emocjonalny czy psychoseksualny. Młodzi ludzie otrzymują
wsparcie w polepszeniu relacji z rówieśnikami, odkrywaniu swoich potencjałów i mocnych stron oraz pomoc w
pokonaniu trudności edukacyjnych. Pracuje się tu indywidualnie i grupowo.

Realizowane (obecnie kontynuowane) zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych:
 warsztaty rozwojowe (min. kreatywności, rękodzieła, taneczne);
 warsztaty profilaktyczne (komunikacja, tolerancja, używki, ART- Trening Zastępowania Agresji);
 socjoterapia;
 zajęcia relaksacyjne;
 konsultacje psychologiczno-pedagogiczne;
 psychoterapia uzależnień;
 konsultacje psychologiczne;
 psychoterapia;
 warsztaty w szkołach z zakresu edukacji obywatelskiej.
Plany na rok 2013:
 Udział w konkursach ofert na realizacje zadań publicznych, organizowanych m.in. przez biura Urzędu
m.st. Warszawy, departamenty Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz inne instytucje w tym
firmy z sektora prywatnego.
 Dalsze działania promocyjne w środowisku lokalnym przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniowa
Orlik-Jantar.
3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.
Nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Odpis uchwał:
Zarządu INGENIUM:


Uchwała Nr 1/X/2012 z dnia 6 października 2012 dotycząca stworzenia INGENIUM- Centrum Rozwoju
Człowieka.
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Walnego zgromadzenia członków:
 Uchwała 1/IV/2012 dotycząca ustalenia przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia
 Uchwała 2/IV/2012 dotycząca przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2011.
 Uchwała 3/IV/2012 dotycząca przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2011.
 Uchwała 4/IV/2012 dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2011.
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
a) składki członkowskie
b) środki pochodzące ze źródeł publicznych w tym z budżetu województwa
i gminy
c) darowizny od osób fizycznych

1 000,00
39 300,00
7 625,20

d) darowizny od osób prawnych
e) przychody w ramach działań statutowych

750,00

f) pozostałe przychody operacyjne
g) przychody finansowe

11,73

RAZEM

6. Informacje o poniesionych kosztach w 2012 roku
Koszty razem:

50 343,40

W tym:
Koszty realizacji zadań statutowych:

43 517,21

Zużycie materiałów

1 967,86

Usługi obce

2 184,60

Wynagrodzenia

34 000,00

Pozostałe koszty

5 364,75

Koszty administracyjne:
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Pozostałe koszty
Koszty administracyjne:
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty

6 826,19
429,27
6 336,92
60,00

Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
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Amortyzacja
Pozostałe
Pozostałe koszty operacyjne:
Koszty finansowe:

7. Pozostałe dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych: 12 osób
b)- j) nie dotyczy
8. Dane o działalności zleconej Ingenium- Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych przez podmioty
państwowe i samorządowe: brak.
9. Zobowiązania podatkowe i składane deklaracje podatkowe w CIT8
Wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od osób prawnych 0, 00 zł
Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT. W okresie sprawozdawczym nie był przeprowadzany audyt finansowy.
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