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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 

 

1. Informacje o organizacji  

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Mierz Wysoko 

Adres siedziby: ul. Chmielna 27/31 lok. 27, 00-021 Warszawa 

Strona internetowa: www.mierzwysoko.org.pl; info@mierzwysoko.org.pl 

Numer KRS: 0000228527, data wpisu: 28.02.2005 

Numer REGON: 140298465 

Dane dotyczące członków Zarządu Stowarzyszenia: 
Prezeska – Marta Kamila Kaszubska, 

Wiceprezeska – Magdalena Monika Jurewicz,  

Wiceprezeska – Magdalena Szeniawska,  

Cele statutowe: 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie młodych ludzi tak, aby mogli oni w pełni wykorzystywać swój potencjał i rozwijać swoje 

możliwości. 

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:  

a) rozwijanie w młodych ludziach poczucia pewności siebie, zadowolenia  i chęci do życia, 

b) przeciwdziałanie stereotypom rasistowskim i kulturowym oraz dyskryminacji (w tym dyskryminacji kobiet), 

c) wspieranie poczucia autorstwa w kierowaniu swoim życiem i motywowanie do podejmowania działań w tym kierunku, 

d) walka z poczuciem bezsilności i bezradności młodych ludzi, 
e) pomaganie młodym ludziom w zrozumieniu otaczającego ich świata, 

f) przekazywanie młodym ludziom umiejętności działania, współpracy, i realizowania wymyślanych przez siebie projektów, 

g) zachęcanie młodych ludzi do wzajemnego wspierania siebie, 

h) wspieranie działalności młodych liderów - zadowolonych z siebie i aktywnych na rzecz swoich rówieśników i społeczeństwa, 

i) organizowanie i szkolenie dorosłych tak, aby wiedzieli jak wspierać młodych ludzi, pomagali im w realizowaniu 

wyznaczanych celów, 

j) wyrównywanie szans młodych ludzi, 

k) budowanie odpowiedzialności społecznej, 

l) prowadzenie działań z zakresu edukacji humanitarnej oraz rozwojowej, 

m) wykształcanie w młodych ludziach poszanowania dla wielokulturowości, ekologii oraz pacyfizmu, 

n) przekazywanie młodym ludziom wartości humanitarnych oraz kształtowanie postawy otwartości i solidarności z innymi 
ludźmi, 

o) profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom, 

p) zapobieganie przestępczości wśród nieletnich, 

q) prowadzenie działań na rzecz zaniedbanych wychowawczo oraz społecznie dzieci i młodzieży. 

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń 

prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną. 

Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia jest: 

a) prowadzenie szkoleń warsztatów i seminariów, 

b) współpracę z instytucjami pracującymi z młodzieżą, w tym szczególnie ze szkołami, 

c) organizowanie grup nieformalnych, klubów, do których należy młodzież, 
d) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz wspieranie młodzieży i osób dorosłych w prowadzeniu tych zajęć,  

e) przygotowywanie młodzieży do działań i projektów wolontariackich na rzecz innych, 

f) propagowanie działań i projektów angażujących młodzież, 

g) tworzenie sieci aktywnej młodzieży, 

h) popieranie rożnych inicjatyw i aktywności ważnych dla młodych ludzi, takich jak np. sztuka, 

i) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych oraz wystąpień publicznych i manifestacji związanych z celami statutowymi, 

j) prowadzenie zajęć z zakresu pedagogiki ulicy. 

Działalnością odpłatną Stowarzyszenia jest: 

a) prowadzenie szkoleń warsztatów i seminariów dla pracujących z młodzieżą dorosłych, 

b) prowadzenie międzynarodowych i krajowych spotkań oraz konferencji, 

c) organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży. 
 

2. Szczegółowe sprawozdanie z działalności statutowej w 2010r. w załączeniu. 

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: zawarto 8 umów na realizację projektów:.  

l.P. Sponsor Zadanie Data umowy Kwota zł Numer umowy 

1. Urząd Dzielnicy 

Praga Północ 

Prowadzenie Klubu 

Młodzieżowego – Mierz Wysoko 

22.01.2010r. 75 740zł PRN-7SZ-B/VI/1/6/006/10/4/99 

2. Fundacja Nasza 

Ziemia 

Zazieleńmy Brzeską 08.03.2010r.  5 000zł --- 

3. Firma PTC ERA Zwrotnica czyli jak Brzeszczaki 

zawracają na inne tory 

08.02.2010r. 18 685 zł 6/PTC/2010 
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4. Urząd m. ST. 

Warszawy 

Brzeskie szlaki po Warszawie 29.03.2010r 10 000zł 

 

BE/B/V/2/9/1/U-205/158/2010/NGO 

5. Urząd m. ST. 
Warszawy 

Hop do przodu! 22.03.2010r. 25 622zł KU/B/VII/1/1/52/10 

6. Urząd Dzielnicy 

Praga Północ 

Brzeska na Zwrotnicy 12.03.2010r. 43 500zł PRN-7SZ-B/VI/1/6/016/10/2/189 

7. Fundacja Wspólna 

Droga 

Moja ulica- mój teatr 16.08.2010r. 9 335zł 48M/45PK/OP-10 

8. Urząd m. ST. 

Warszawy 

By mierzyć wyżej! 26.11.2010r. 7 500zł CK-WOP-

EBZ/B/X/3/3/422/98/2010/NGO 

Projekt „Moja ulica mój teatr” jest realizowany do końca marca 2011 r. w roku 2010 zrealizowano i rozliczono pierwszą część 

projektu.  

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej. 

Stowarzyszenie Mierz Wysoko nie prowadzi działalności gospodarczej. 

4. Odpisy uchwał Zarządu. 

 UCHWAŁA ZARZĄDU nr 12 z dnia 15.01.2010 w sprawie zatwierdzenia planu kont na rok 2010 

 UCHWAŁA ZARZĄDU nr 13 z dnia 15.01.2010 w sprawie zmiany w składzie członków 

 UCHWAŁA ZARZĄDU nr 14 z dnia 15.01.2010 w sprawie umorzenia zaległych składek 

 UCHWAŁA ZARZĄDU nr 15 z dnia 15.01.2010 w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich w roku 2010 

 UCHWAŁA ZARZĄDU nr 16 z dnia 15.01.2010 w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdania rocznego za rok 2009 

 UCHWAŁA ZARZĄDU nr 17 z dnia 31.12.2010w sprawie nadpłaty składek członkowskich 

5. Przychody Stowarzyszenia w roku 2010 

ŚRODKI PUBLICZNE 

- budżet państwa 0,00 zł 

- budżet samorządowy  162 362zł (umowa z Urzędem Miasta st. Warszawy na program: Prowadzenie Klubu Młodzieżowego – Mierz 

Wysoko,Brzeskie szlaki po Warszawie,Hop do przodu!,Brzeska na Zwrotnicy,By mierzyć wyżej!) 

ŚRODKI PRYWATNE 

- działalność gospodarcza 0,00 zł 

- dotacje 33 020zł 

- darowizny 16 199,56zł  

- składki członkowskie 2 300zł 

- odsetki od rachunku bankowego 107,65zł 

- odpłatne świadczenia 0,00 zł 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej 

6. Informację o poniesionych kosztach na: 

a Realizację celów statutowych 209 568,34zł 

b 
Administrację(czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, koszty 
zarządu itp.) 9 945,48 zł 

c Działalność gospodarczą 0 zł 

d Pozostałe koszty 16,93zł 

7.  Dane o liczbie osób zatrudnionych: (stan na dzień 31.12.2010 r.) 

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników na stałą umowę o pracę. 

Ze stowarzyszeniem współpracuje grupa 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.  

8. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wyniku finansowym tej 

działalności: 

Stowarzyszenie nie prowadziło w 2010 roku działalności zleconej. 

9. Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w 

sprawie składanych deklaracji podatkowych: 

Stowarzyszenie składa deklaracje podatkowe CIT 8 oraz PIT 4R  

Stowarzyszenie terminowo realizuje zobowiązania podatkowe. 

10. Informacje na temat przeprowadzonych w Stowarzyszeniu kontroli: 

W czerwcu 2010 r. w Klubie Młodzieżowym odbyła się kontrola wykonania zadania przez Urząd Dzielnicy Praga Północ Miasta st. 

Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Wynik kontroli był pozytywny, kontrolerka była zadowolona z działań 

Stowarzyszenia w ramach zadania publicznego powierzonego „Prowadzenie Klubu Młodzieżowego – Mierz Wysoko”. 

Odbyły się również kontrole sponsorów prywatnych: Fundacji Nasza Ziemia oraz Centrum Wolontariatu (w imieniu firmy PTC 

ERA). Wszystkie kontrole przebiegły pozytywnie.  

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Zarząd Stowarzyszenia Mierz Wysoko 


