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W ROKU 2016 

 

 

Działalność Stowarzyszenia „ALF”  w 2016 roku, składała się z dwóch  głównych  

przedsięwzięć: 

 

1. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ulicy 

Tynieckiej 122 w Krakowie  

2. Pozostała działalność wychowawcza Stowarzyszenia „ALF” 

 

 

Ad 1.  Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i 

młodzieży 
 

W okresie sprawozdawczym realizowaliśmy główną działalność statutową tj. 

prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego dla 43 dzieci. Nasze 

działania skupiały się wokół codziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą wyrażającej się po 

przez pomoc w uzupełnianiu deficytów rozwojowych dzieci i młodzieży zarówno w sferze 

nauki szkolnej jak i psychologicznej. Zajęcia z dziećmi były prowadzone od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 12.00 do 19.00. Codziennie prowadzone było również dożywienie 

dzieci w formie wydawania pełnego obiadu i napojów. Potrzebującym dzieciom wydawane 

były również pomoce szkolne jak i odzież. . W omawianym okresie pracę z dziećmi i 

młodzieżą w placówce, prowadziło siedem osób zatrudnionych jako wychowawcy . W 

organizacji zajęć w placówce pomagali nam wolontariusze oraz  studenci z krakowskich 

uczelni pedagogicznych, odbywający praktyki uczelniane w naszej placówce. W naszych 

działaniach wspierali nas darczyńcy, sponsorzy głównie z firmy „Koncept” oraz „Pro Inpro’, 

którzy wyposażali nasz ośrodek w niezbędne w realizacji zadań statutowych pomoce.  

 

W 2016 roku  zorganizowano wiele spotkań  z rodzicami dzieci uczestniczącymi w 

zajęciach Placówki, podczas którego omawialiśmy istotne kwestie związane z 

funkcjonowaniem dzieci w placówce,  jej potrzeb  oraz  wsparcia ze strony rodziców. 

Przeprowadzono również wiele zebrania z dziećmi, na których omawialiśmy nasze wspólne 

działania jakie są realizowane w placówce, 

przedstawiliśmy plany na najbliższą przyszłość,  przeprowadziliśmy wiele spotkań  z 

Samorządem  ALFA omawiając bieżące kwestie związane z funkcjonowaniem  placówki, 

zlecając Samorządowi zadania do realizacji  oraz poruszaliśmy sprawy wychowawcze .Na 

zebraniach  wyróżniliśmy dzieci najbardziej zaangażowane w jej działalność, zostały 

wręczone dyplomy, a najbardziej aktywni uczestnicy zajęć oraz wielu akcji podejmowanych 

przez placówkę, otrzymali nagrody rzeczowe. Dzieci naszej Placówki  brały udział  w wielu 

akcjach okolicznościowych, imprezach sportowych i rekreacyjnych, konkursach w tym 

również pracach plastycznych  polegających na wykonywaniu prac przestrzennych, które to 

prace przekazane zostały  do naszych darczyńców w ramach podziękowań za ich opiekę i 

pomoc. 



 

  Przeprowadziliśmy wiele  zebrań wychowawców na których to zebraniach omawialiśmy 

bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Placówki, planowaliśmy nasze wychowawcze 

działania, oraz wiele akcji jakie nasza placówka zamierzała zrealizować.   Prowadzono pomoc 

rodzinie poprzez objęcie rodzin specjalistycznym doradztwem naszego psychologa i 

pedagoga, którzy przeprowadzili wiele indywidualnych spotkań z rodzicami dzieci naszej 

placówki, próbując pomóc w rozwiązywaniu wychowawczych problemów rodziców.  W 

okresie wakacji letnich i zimowych  zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży akcję „Lato w 

mieście”, oraz akcję „Zima w mieście”, w których  to akcjach uczestniczyły dzieci z naszej 

placówki jak i ościennych dzielnic.  

Realizowana była pomoc dzieciom sprawującym problemy wychowawcze poprzez uściślenie 

kontaktów wychowawców i psychologa z rodziną dziecka jak i sprawowanie szczególnego 

nadzoru nad zachowaniem dzieci. Prowadziliśmy również działania mające pomóc dzieciom 

zagrożonym zjawiskami demoralizacji i patologiami społecznymi, poprzez prowadzenie 

rozmów wychowawczych z dziećmi, kontaktów z psychologiem. 

 

 

 

Ad 2 Ponadto w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie „ALF”  prowadziło 

działalność w zakresie: 

 

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,  w postaci 

organizowania co najmniej jeden raz w miesiącu zawodów sportowych i rekreacyjnych  dla 

dzieci i młodzieży takich jak mecze piłki  nożnej, turnieje tenisa stołowego, zabaw 

rekreacyjnych na pływalni, strzelnicy sportowej, sali gimnastycznej  

 

pozaszkolne formy edukacji artystycznej w postaci organizowania dla dzieci i młodzieży co 

najmniej  jeden raz w kwartale  wystaw dziecięcych prac artystycznych jak malowanki, 

maski, bryły przestrzenne, origamii 

 

nauka języków obcych, [angielski] dla dzieci i młodzieży w postaci cotygodniowych szkoleń  

doskonalących  pojęcia i podstawowe zwroty w formie zabaw edukacyjnych 

 

działalności wspomagającej edukację w postaci systematycznego  utrzymywania i 

nawiązywania kontaktów z innymi placówkami i ośrodkami pracującymi z dziećmi i 

młodzieżą, prowadzenie spotkań integracyjnych, kulturoznawczych, rozwijających horyzonty 

młodzieży 

 

działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych w postaci cokwartalnych 

prezentacji  umiejętności dzieci i młodzieży dla zaproszonych gości, tj sponsorów, rodziców, 

w naszej placówce jak i w innych ośrodkach  

 

 

pozostałej działalności związanej ze sportem  w postaci organizowania czasu wolnego dzieci i 

młodzieży podczas  ferii zimowych, wakacji letnich i dłuższych dni wolnych od nauki 

szkolnej, w formie integracyjnych  zajęć sportowych jak rywalizacji sportowej i wędrownego 

obozu sportowego  

 



pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  w postaci organizowania okazjonalnych 

zabaw edukacyjnych i zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży jak dzień dziecka, rocznica 

działalności placówki „ALF”, i innych  

 

prowadzenie podstaw nauki języka migowego, prowadzenie zajęć łącznościowych, z 

wykorzystaniem łączności radiowej CB, prowadzenie zajęć kulturoznawczych, poznawanie 

innych krajów, prowadzenie zajęć fotograficznych  w postaci systematycznego prowadzenia 

zajęć łącznościowych, kulturoznawczych, fotograficznych, dla dzieci i młodzieży  w 

zaprzyjaźnionych  placówkach. 

 

 

W roku 2016 Stowarzyszenie „ALF”  podjęło dalszą współpracę z firmą 

„Damsukces”, zadaniem której było podjęcie działań mających na celu pozyskanie jak 

największych środków z akcji 1%. W wyniku aktywności zaangażowanej firmy jak i  

własnych działań, Stowarzyszenie „ALF”  pozyskało istotne środki mogące wesprzeć cele 

statutowe. Jednak  koszty związane z wynagrodzeniem firmy mocno uszczupliły realny zysk 

Stowarzyszenia.  

 

 

Uczestnikami zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie „ALF”  były  dziewczęta i 

chłopcy w wieku od 7 do 16 lat, są to dzieci rodzin najczęściej zamieszkujących w osiedlach 

Kostrze, Pychowice, Tyniec. Dzieci i młodzież objęta pomocą Stowarzyszenia „ALF”, 

najczęściej wywodzi się z rodzin dotkniętych trudnościami materialnymi, bezrobociem, czy 

niewydolnymi społecznie.  

 
W wyniku  funkcjonowania Stowarzyszenia „ALF” , dzieci i młodzież ma miejsce, warunki i 

opiekę, dzięki której dzieci mogą realizować swe zainteresowania, spotykać się z sobą, 

mądrze wykorzystać swój wolny czas, nadrabiać zaległości szkolne, dożywiać się. Dzieci 

uzyskują pomoc rzeczową, prowadzone są zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze oraz 

codzienne, systematyczne douczanie i dożywianie dzieci. Dzieci uczą się samodzielności, 

odpowiedzialności dzięki bezpośredniemu uczestniczeniu we wszelkich porządkujących 

zadaniach, pracach na rzecz środowiska. Dzieci zapoznały się z nowymi krajami dzięki 

naszym europejskim wolontariuszom. Dzieci wspólnie organizowały posiłki, przygotowywały 

imprezy. Dzieci uczą się porozumiewać z sobą i otoczeniem bez wulgaryzmów, przemocy, 

złośliwości. 

 

W wyniku prowadzonych zajęć, dzieci nabywają praktyczne umiejętności jak np. haftowanie,  

sztuki orgiami, poruszania się w Internecie i wykorzystywania go do swych szkolnych 

potrzeb, uczą się grać na gitarze, śpiewać , nawiązywać łączność radiową, organizowania 

imprez plenerowych, tworzenia brył przestrzennych, modelować w glinie, uczą się podstaw 

języka migowego oraz języków, nabywają umiejętności kontaktów z dorosłymi osobami – 

pomagającymi nam wszystkim w funkcjonowaniu placówki, uwrażliwiają się na osoby 

starsze i schorowane uczą się ja można pomagać innym. 

 

 
Partnerami w realizacji zadania była dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 54 dzięki której 

systematyczne korzystaliśmy z sali gimnastycznej, oraz uczelnie pedagogiczne, MDK „DH z 

ul. Reymonta 18, gdzie wspólnie organizowaliśmy imprezy i korzystaliśmy z obiektu, TS 

„Wisła”, pływalni w Piekarach, MOPS-ie,   sponsorzy ofiarujący dary rzeczowe 

umożliwiające sprawniejsze funkcjonowanie Stowarzyszenia „ALF”, i wiele innych 



życzliwych nam osób pomagających na miarę swych, czasem skromnych możliwości, w  

działalności placówki.   

Jesteśmy przekonani że swoja działalnością, pomagamy dzieciom, młodzieży, 

środowisku lokalnym  oraz ich rodzinom, co jest naszym głównym statutowym celem. 

 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym, Stowarzyszenie „ALF” ze względu na brak środków 

finansowych oraz zdolności organizacyjnej,  nie prowadziło w roku 2016 działalności 

pożytku publicznego w zakresie: 

 

 

wychowania przedszkolnego, szkół specjalnych, działalności związanej ze wspomaganiem 

wystawiania przedstawień artystycznych, działalności artystycznej  literackiej i twórczej, 

działalności obiektów kulturalnych, działalności obiektów sportowych, działalności klubów 

sportowych, działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, działalności 

usługowej związanej z poprawa kondycji fizycznej, pozostałej sprzedaży detalicznej, 

sprzedaży detalicznej pieczywa, sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży, 

pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, działalności usługowej wspomagającej 

transport lądowy, obiektów noclegowych turystycznych, pól kempingowych, ruchomych 

placówek gospodarczych, ubezpieczeń na życie, pozostałych ubezpieczeń na życie, 

pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, pozostałej działalności wspomagającej 

ubezpieczenia i fundusze emerytalne, działalności związanej z tłumaczeniem, pozostałej 

działalności profesjonalnej naukowej i technicznej, działalności weterynaryjnej, działalności 

organizatorów turystyki, działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 

działalności w zakresie informacji turystycznej, pozostałej działalności usługowej w zakresie 

rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowanej.  

 

 

2016 rok to kolejny okres działalności naszego Stowarzyszenia „ALF” , rok pełen 

aktywności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz wielu Członków naszego Stowarzyszenia. 

Dzięki temu zaangażowaniu udaje się nam realizować cele statutowe wspierane mini 

działalnością gospodarczą,  nadal trwać a nawet rozwijać. 

 

W tym miejscu wyjątkowo serdecznie pragnę podziękować Pani  V-ice Prezes   za ustawiczne 

nadzorowanie placówki przy ul. Tynieckiej, dzięki której to opiece naszej koleżanki, 

placówka naprawdę świetnie funkcjonuje i ma wysoką opinię w środowisku i jednostkach 

administracyjnych .  

 

Pragnę serdecznie podziękować Panu  Sekretarzowi Zarządu za wytrwałe wspieranie nas 

swym doświadczeniem i zaangażowaniem.  

 

Pragnę równie serdecznie  podziękować Członkom Komisji Rewizyjnej za pomoc, doradztwo 

i wytrwałość w realizacji oczekiwań prawnych, sądowych, dzięki tym działaniom skutecznie 

przechodzimy przez wiele administracyjnych progów.   

 

Dodatkowe podziękowania należą się wolontariuszom jak i działaczom społecznym 

wspierającym nasza misję w codziennej działalności z dziećmi i młodzieżą. 

  


