
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2020

Stowarzyszenie COOLTURKA
ul. Hubalczyków 8
76-200 Słupsk

NIP 8393207126
REGON 380945938
KRS 00000739252

Dane osób wchodzących w skład organu:
1. Nowakowski Krzysztof-Prezes
2. Nowakowska Marta-Skarbnik
3. Banaś Ewa-Sekretarz
4. Banaś Łukasz- Członek
5. Grzegorz Sławomir-Członek

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA COOLTURKA:
1. rozwój intelektualny dzieci.
2. inicjowanie, wspieranie i pomoc w rożnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych dzieci i młodzieży.
3. działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów.
4. promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.
5. pomoc dzieciom niepełnosprawnym w przygotowaniu i dostosowani ich zawodu i wejście na rynek pracy.
6. pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej
7. zaangażowanie w rozwój sportu i turystyki
8. działalność naukowo - techniczna
9. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
10. wspieranie rozwoju rybołówstwa i akwakultury

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a. organizowanie spotkań oraz konferencji, warsztatów i szkoleń
b. organizację i realizację projektów naukowych i kulturalnych oraz przedsięwzięć turystycznych
c. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania
d. organizowanie, przeprowadzanie praktyk i staży dla studentów oraz pomoc w znalezieniu im miejsc pracy
e. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
f. pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej
g. organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych
h. organizowanie konkursów wśród dzieci , młodzieży i dorosłych
i. organizowanie imprez promujących cele statutowe takich jak np.: festyny, zawody sportowe, eventy, imprezy integracyjne oraz
inne formy promocji
j. wspieranie rozwoju zielonej energii
k. wspieranie rybołówstwa i akwakultury
l. działania na rzecz rozwoju Pomorza

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Na podstawie Art. 10a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Stowarzyszenie prowadzi
uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Stowarzyszenie nie posiada pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy.

W ramach prowadzonych działań, każdorazowo zawierane są umowy zlecenia z instruktorami, opiekunami,
prowadzącymi zgodnie z ich uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem i przygotowaniem merytorycznym.



W ramach realizacji celów statutowych, w roku 2020 wykonano następujące działania:

1. cel statutowy: rozwój intelektualny dzieci - umiejętności poznawcze, promocja aktywnego trybu życia, zaangażowanie w
rozwój turystyki lokalnej, ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez
realizację pieszych spotkań/wędrówek dla dzieci chętnych uczestniczyć w poznawaniu terenu Pomorza środkowego
m.in. Parku Krajobrazowego Doliny Słupi (13.06.2020r., 16.07.2020r.)
Spotkania realizowane przez wolontariuszy, którzy chcą zainteresować dzieci i młodzież bogactwem fauny i flory
lokalnych terenów.
Działalność nieodpłatna.

2.cel statutowy: rozwój intelektualny dzieci, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia, zaangażowanie
w rozwój sportu i turystyki, działalność naukowo - techniczna, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego poprzez
organizację obozu naukowo - przygodowego w Smołdzinie 6-12.07.2020r.
Upowszechnianie znajomości najbliższego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem poznawania fauny i
flory Parku nadmorskiego, wejście na górę Rowokół, warsztaty ekologiczne, wędrówki, warsztaty naukowe i
animacyjne dla dzieci.
Działalność odpłatna.
Przychód -21.920,00 (gotówka - dla każdego uczestnika wystawiono fakturę)
Koszty- 21.920,00

3. cel statutowy: rozwój intelektualny dzieci, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia, zaangażowanie
w rozwój sportu i turystyki, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez
organizację obozu przygodowo - wędrownego w Bieszczadach 1-10.08.2020r.
Poznawanie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, wędrówki szlakami Mała Rawka-Wielka Rawka-Krzemieniec,
Przełęcz Orłowicza, Zatwarnica-Nasiczne-Jaworzec, Górzanka-Korbania-Bukowiec-Wilkowyja, Wetlina.
Działalność odpłatna.
Przychód - 30.000,00 (gotówka - dla każdego uczestnika wystawiono fakturę)
Koszty - 30.000,00

4. cel statutowy: rozwój intelektualny dzieci, inicjowanie, wspieranie i pomoc w rożnego rodzaju przedsięwzięciach

kulturalnych dzieci i młodzieży, działalność naukowo – techniczna poprzez
realizację – umowa 4/2/AS/2020 zawarta z Centrum Inicjatyw Obywatelskich - projektu
"Zrób to sam-w pokoiku majsterkowicza".
Zakres czasowy umowy 01.08.2020r.-15.11.2020r.
Pozyskane środki przeznaczono zgodnie z umową na adaptację wynajętego pomieszczenia-sali,
tj. zakup stołów, regałów, krzeseł, itd. Dostosowano je do potrzeb dzieci i młodzieży, które zachęcamy do
podejmowania prób korzystania z narzędzi, elektronarzędzi itp.
Stworzono przestrzeni do długofalowej realizacji projektów edukacyjnych w zakresie zajęć praktyczno-technicznych
dla dzieci i młodzieży.
Dotacja w ramach konkursu grantowego AKUMULATOR SPOŁECZNY.
Wartość umowy 4.890,00 (przelew)
Koszty 4.891,74 (przelew)

5. cel statutowy: rozwój intelektualny dzieci, inicjowanie, wspieranie i pomoc w rożnego rodzaju przedsięwzięciach

kulturalnych dzieci i młodzieży, działalność naukowo – techniczna poprzez realizację zadania publicznego – umowa
PS.524.43.2020.III zawarta z Powiat Słupski – „Aktywni dla społeczności”
W ramach zadania publicznego, przeprowadzono warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych powiatu słupskiego w
miejscowościach Słupsk, Ustka, Siemianice.
Warsztaty obejmowały tematykę: elektronika z lutowaniem, projektowanie w 3D, programowanie i robotyka,
warsztaty na stolarni (w przestrzeni zaadaptowanej w ramach projektu „Zrób to sam-w pokoiku majsterkowicza).

Zakres czasowy umowy 24.12.2020r.-31.12.2020r.
Wartość umowy 4100,00 (przelew)
Koszty 4100,00 (przelew)



W ramach działalności, Stowarzyszenie pozyskało również darowiznę rzeczową z CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.
w formie materiałów- zestaw malarski z kuwetą i wałkiem, dwa rodzaje farby 5l, wiadro, szpachla i miarki.

Dodatkowo, na podstawie złożonego wniosku, Stowarzyszenie otrzymało pożyczkę w wysokości 5.000,00 w ramach
pomocy określonej art. 15 zze4, art. 15zze5 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz.
371).
Kwota pożyczki została w całości przeznaczona na opłaty stałe wynikające z działalności Stowarzyszenia tj. czynsz za
wynajęte lokale oraz prowizję bankową za prowadzenie rachunku bankowego Stowarzyszenia.
Pożyczka uległa umorzeniu z urzędu, ze względu na prowadzenie przez Stowarzyszenie działalności statutowej przez
okres 3 miesięcy od jej uzyskania.


