SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA EDUKACJI BEZ GRANIC
W GDAŃSKU
ZA ROK 2015

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 roku w sprawie ramowego zakresu z działalności fundacji (Dz. U. nr 50, poz. 529 z późn. zm.)
oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniajace rozporządzenie
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
I. Dane organizacji
1) Nazwa:
Stowarzyszenie Edukacji bez Granic
2) Adres:
80-508 Gdańsk, ul. Korzeniowskiego 1
3) Data wpisu do KRS: 22.01.2003 r.
4) Nr KRS:
0000143097
5) REGON:
192877671
6) Dane dotyczące członków Zarządu stowarzyszenia:
Maciej Wycinek – prezes, zam. 81-578 Gdynia, ul. Rdestowa 25D/3
Bartosz Mikołaj Radtke – wiceprezes Zarządu, zam. 80-381 Gdańsk, ul. Słowiańska 34/12
Urszula Sajewicz-Radtke – członek Zarządu, zam. 80-381 Gdańsk, ul. Słowiańska 34/12
7) Cele statutowe:
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wychowania obywatelskiego i aktywności edukacyjnej
młodzieży dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz niesienie pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a w szczególności:
1) wspieranie społecznej aktywności młodzieży,
2) wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży w procesie integracji europejskiej,
3) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i kontaktów, międzynarodowych,
niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
4) działanie na rzecz podnoszenia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem
społecznym,
5) działanie na rzecz podnoszenia jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych,
6) działanie na rzecz podnoszenia jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększania jej dostępności,
7) działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Wyżej wymienione cele są realizowane w szczególności w następujących obszarach: oświata,
edukacja, kultura, sport, ochrona środowiska, prawa człowieka, rozwój samorządności, profilaktyka
społeczna, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
1) Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności naukowej i badawczej, w tym w zakresie metod diagnozy
psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego, oraz popularyzatorskiej,
b) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjnoszkoleniowej,
c) opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, organizowanie konkursów i
wystaw,
d) prowadzenie działalności artystycznej i kulturalnej,

e) zakładanie oraz prowadzenie szkół i placówek edukacyjnych; organizowanie obozów,
wycieczek oraz imprez związanych tematycznie z celami statutowymi,
f) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie informacji przy pomocy nowoczesnych
mediów i technologii,
g) organizowanie lub udział w stażach, praktykach i wymianach zagranicznych,
h) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
i) wspieranie instytucji organizacji pozarządowych w działaniach zgodnych z celami
statutowymi Stowarzyszenia oraz ich współpracy międzynarodowej,
j) współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami
masowego przekazu w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.
k) prowadzenie działalności szkoleniowej i dydaktycznej,
l) prowadzenie działalności diagnostycznej i terapeutycznej mającej na celu niesienie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i
nie jest przeznaczany do podziału między jego członków.
III. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym.
W roku sprawozdawczym działalność Stowarzyszenia koncentrowała się na realizacji szkoleń dla
psychologów, pedagogów i logopedów z terenu całej Polski, z zakresu diagnozy trudności w uczeniu
oraz nowoczesnego opiniowania psychologiczno-pedagogicznego, a także na niesieniu bezpośredniej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach prowadzonej przez
Stowarzyszenie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza”. Ponadto,
działalność statutowa Stowarzyszenia koncentrowała się na działaniach wydawniczych obejmujących
publikacje z zakresu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Stowarzyszenie realizowało swoje
działania również w obszarze kultury i aktywizowania młodzieży.
Prowadzono działania w następujących dziedzinach:
a) wspieranie społecznej aktywności młodzieży,
Stowarzyszenie zorganizowało trzydniowy Konwent Mangi i Fantastyki Baltikon – największą tego
typu imprezę kulturalną o tematyce fantastycznej i popkulturalnej na Pomorzu. Impreza
zorganizowana została we współpracy z Maginarium.pl przy udziale kół naukowych SWPS i szeregu
mniejszych podmiotów zajmujacych się wspieraniem społecznej aktywności młodzieży. Konwent
spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony mieszkańców Trójmiasta ale też osób
z terenu całego kraju. W spotkaniu udział wzięło 2100 osób.
b) wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży w procesie integracji europejskiej,
Powyższy cel realizowany był przez działalność Specjalistycznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej „Tęcza”, w zakresie psychologicznej i pedagogicznej diagnozy przyczyn niepowodzeń
szkolnych. Poradnia realizowała również działania terapeutyczne adresowane do dzieci i młodzieży z
trudnościami w czytaniu i pisaniu, działania socjoterapeutyczne adresowane do dzieci i młodzieży z
trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym oraz działania pomocowe mające na celu
wsparcie funkcjonowania rodzin w pełnieniu zadań wychowawczo-opiekuńczych. Wszystkie te
działania realizowane były w celu przeciwdziałania wykluczeniu spełecznemu.
c) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i kontaktów międzynarodowych,
niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
W okresie od 05.07 do 15.07.2015 dr Urszula Sajewicz-Radtke, jako jedyny przedstawiciel z Polski,
uczestniczyła w zajęciach szkoły letniej Instrumental Enrichment we Florencji, gdzie poszerzała swoją
wiedzę i kwalifikacje w zakresie prowadzenia terapii zaburzeń poznawczych u dzieci. Organizatorem
kursu był Instytut Feuersteina w Izrazelu.

d) działanie na rzecz podnoszenia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym,
Prowadzono zajęcia terapii metodą Instrumental Enrichment dla młodzieży ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się zagrożonej wykluczeniem społecznym z uwagi na swoje trudności. Ponadto
prowadzono działalność informacyjno-szkoleniową z zakresu doskonalenia warsztatu działań
diagnostycznych w szkołach, w celu poprawy rozpoznawania przyczyn trudności szkolnych uczniów.
Cel ten realizowano w ramach ogólnopolskiego programu „Terenowych Trenerów”. Cała działalność
wydawnicza Stowarzyszenia koncentrowała się na tworzeniu i publikowaniu nowoczesnych narzędzi
diagnozy psychologicznej i pedagogicznej dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkolnych
specjalistów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
e) działanie na rzecz podnoszenie jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych,
Przeprowadzono cykl szkoleń specjalistycznych dla psychologów i pedagogów, z zakresu diagnostyki
przyczyn niepowodzeń szkolnych. Szkoleniami objęto grupę kilkudziesięciu specjalistów.
f) działanie na rzecz podnoszenia jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększania jej dostępności.
Przeprowadzono cykl specjalistycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologicznopedagogicznych zatrudnionych w placówkach na terenie całego kraju. Głównym celem szkoleń było
zapoznanie diagnostów z najnowszymi narzędziami psychologicznej i pedagogicznej diagnozy
specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów.
Szkoleniami objęto grupę kilkuset diagnostów z terenu całego kraju.
Członek stowarzyszenia – dr Bartosz M. Radtke, 28go maja 2015 r. zaprezentował na Uniwersytecie
Gdańskim wyniki badań naukowych, których celem było zweryfikowanie czy do tej pory funkcjonujący
w Polsce model diagnozy dysleksji rozwojowej jest trafny i pozwala identyfikować wszystkich uczniów
z tego typu trudnościami. W zespole dokonującym analiz uzyskanego materiału badawczego
uczeniczyli członkowie stowarzyszenia – dr Urszula Sajewicz-Radtke oraz mgr Marta Formela.
Wystąpienie odbyło się przed Radą Naukową Instytutu Psychologii UG przy udziale gości
reprezentujących placówki edukacyjne oraz placówki służby zdrowia.
Podjęto prace nad opracowaniem kolejnych narzędzi diagnozy psychologicznej i pedagogicznej,
współpracując z naukowcami z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.
We współpracy z Uniwersytetem Gdańskim nasza Pracownia dnia 24.04.2015 zorganizowała
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Psycholog czy testolog? Najnowsze trendy w funkcjonalnej
diagnozie psychologicznej”. Konferencja objęta została patronatem honorowym Ministra Edukacji
Narodowej. W konferencji wzięli udział uznani specjaliści zajmujący się funkcjonalną diagnozą
psychologiczną m.in. Prof. Marta Bogdanowicz, Prof. Małgorzata Lipowska, Prof. Aneta Borkowska,
Dr Urszula Sajewicz-Radtke.
W dniach 18-19 września 2015 odbyła się kolejna, zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie przy
współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dysleksja jako
zaburzenie neurorozwojowe. Przyczyny – skutki – pomoc. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki
najnowszych badań nad zaburzeniami uczenia się. Wystąpili zarówno goście zagraniczni: Prof.
Angela Fawcett, Prof. Evelin Witruk, Przew. Michael Kalmar oraz krajowi: Prof. Anna Grabowska,
Prof. Małgorzata Lipowska, Mgr Małgorzata Kochańska. Naszą Pracownię reprezentowali w roli
prowadzących warsztaty: Dr Urszula Sajewicz-Radtke i Dr Bartosz M. Radtke.
g) działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
W sprawozdawanym okresie działalności w tym obszarze nie prowadzono.

IV. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności organizacji o skutkach finansowych
W roku sprawozdawczym nie zawierano żadnych zobowiązań, które miałyby skutki finansowe dla
Stowarzyszenia. W ramach odpłatnej działalności statutowej wystawiono 2778 faktur za usługi
psychologiczno- pedagogiczne, przeprowadzone szkolenia oraz sprzedaż narzędzi diagnostycznych.
V. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

wpisu

do

rejestru

W roku sprawozdawczym prowadzono działalność gospodarczą w zakresie wydawniczym – publikacja
i dystrybucja narzędzi diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.
VI. Odpisy Uchwał Walnego Zebrania
VII. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
a) składki członkowskie: 199,98 zł
b) dotacje: 0,00 zł
c) darowizny: 0,00 zł
d) 1% podatku: 609,20 zł
e) odpłatne świadczenia realizowane przez Stowarzyszenie w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 592.639,46 zł
f) przychody z działalności gospodarczej: 1.066288,54 zł
g) wynik ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych stowarzyszenia: 0
h) pozostałe przychody: 1.460,11 zł
VII. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych: 699.929,89 zł
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 37.432,43 zł
c) działalność gospodarczą: 876.539,05 zł
d) pozostałe koszty: 16,77 zł
IX. Dodatkowe dane
a) liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
- pracownicy pedagogiczni SPPP „Tęcza” 3
- pracownicy niepedagogiczni - 3
- pracownicy zatrudnieni wyłącznie w działalności gospodarczej 0
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej:
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

WYNAGRODZENIA:

DZIAŁANOŚĆ
STATUTOWA
306.806

PREMIE:

31.093

0

RAZEM:

337.899

0

0

c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia 0,00
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 419.789,68 zł, w tym:
- związane z działalnością statutową: 107812,00 zł

- związane z działalnością gospodarczą: 311.977,68 zł
e) wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujęte we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 1.289.491,95 zł
X. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
Stowarzyszenie nie przyjmowało działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
XI. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i składanych
deklaracjach.
Stowarzyszenie składało miesięczne deklaracje VAT-7, VAT-EU, roczne: CIT-8 oraz sprawozdanie
finansowe w postaci: bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej do Trzeciego Urzędu
Skarbowego w Gdańsku. Składano również deklaracje PIT 4R i PIT 8AR dotyczące podatku od umów
– zleceń. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenia nie było kontrolowane przez organy skarbowe
czy administracyjne.

