
STOWARZYSZENIE

ROZWIJAMY PASJE

PREZENTUJE 



Pierwsza myśl o 
stowarzyszeniu...

We wrześniu 2018 roku 

podczas jednej z luźnych 

rozmów Ewy i Basi 

powstała pierwsza myśl, 

żeby zintegrować dzieci z 

naszej szkoły. 



Dopiero po kilku nieprzespanych nocach i myślach w jaki 

sposób możemy tego dokonać doszłyśmy do wniosku, 

że utworzymy organizację, która m. in  będzie integrować, 

działać na rzecz dzieci, rozwijać i pobudzać do działania.



ETAPY POWSTAWANIA

Zebranie 
założycielskie

Wybór członków 
stowarzyszenia

Wybór władz 

02

03

04

Rozmowa z Panią 
Dyrektor01





+

Skąd to się wzięło?



01

Zajęcia z pasją



Pierwsze zajęcia przyciągnęły ciekawskich

A Pani Alicja jak zawsze z pasją
przedstawiła sekretne życie sów

Do tej pory dzieci i rodzice z 
uśmiechem na twarzy wspominają 
te zajęcia 

Wielokrotnie później 
korzystaliśmy z wiedzy i 
życzliwości Państwa Brzezowskich



Sekretne życie sów



Bogusia – Studio fryzur



Machejfarmers - Youtuber



I Rodzinny Marszobieg





Ula Lenc – Członek stowarzyszenia

Animator 
Magik 

Społecznik





Zabawa

Zdrowa rywalizacja

Integracja

3
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Inne akcje w których braliśmy udział



Blind football

Podziwiamy  



Paweł Podyma – Członek stowarzyszenia

Patriota,       Trener
Człowiek do zadań specjalnych



Akcje społecznościowe







Maski karnawałowe nie tylko na plakacie



Warsztaty 
fotograficzne

Inne akcje i spotkania

Dzień Bezpiecznego
Internetu

Pożegnanie zimy



Boccia





Święta Wielkanocne



Basia Seweryn-Skucha - Wiceprezes
Społecznik

Specjalistka od 
zdrowia 

psychicznego 
Koordynator





Wiele dyscyplin w jednym miejscu

Piłka nożna
Siatkówka
Biegi
Tenis ziemny
Szachy
Test Coopera
I wiele innych zabaw towarzyszących



Iwona Król
Członek stowarzyszenia

Ewa Sobczyk
Członek stowarzyszenia



Warsztaty:
Artystyczne
Zdrowego 
żywienia
Stolarskie

Gra terenowa

Półkolonie 2019



Nauka
Rozrywka
Zabawa
Turystyka
Wspólne spędzenie czasu



Karolina Barańska –
Członek stowarzyszenia



Rodzinny Piknik





Projekt „Z aparatem podbijamy 
Małopolskę”



Tomek Dudek – Członek stowarzyszenia

Twórca wszystkich 
plakatów

Zwykle z drugiej 
strony obiektywu



1 urodziny stowarzyszenia

Wspaniały 
tort Beaty



II Rodzinny Marszobieg 



Monika Kajdy – Członek stowarzyszenia
Społecznik 
Człowiek od 

zadań 
specjalnych
Organizator



Gala FIO Małopolska Lokalnie



Ewa Majewska–Dudek - Prezes
Pomysłodawca

Twórca projektów
Społecznik
Inicjator



Dziękujemy 
za wyróżnienie Ewy, 

jest to jednak zasługa 
całego stowarzyszenia

Zostaliśmy również 
nominowani do 

Nagrody Burmistrza 
„Statuetka Macieja 

Miechowity”
w kategorii 

Aktywna Organizacja



Osoby wspierające

Jest wiele takich 
osób, ale wybrałam 

te, bez których 
nasze działania nie 
byłyby takie same

Mariola



To wszystko dla NICH!

Krystian



Damian











WNIOSKI:

- nastąpił wzrost integracji dzieci,
- większa chęć spędzania ze sobą czasu,
- zanik niezdrowej konkurencji, 
- rozwój samodzielności,
- radość z dzielenia się, 
- wiara we własne możliwości,
- dostrzeganie zdolności i rozwijanie ich,
- bliższa współpraca z rodzicami,
- poszukiwanie nowych form i metod pracy,
- zamiana porażek w wartościowe lekcje.



Co dalej?

- obecnie ogłoszony jest konkurs międzyszkolny na 
pracę plastyczną i multimedialną pod tytułem:
„Pozytywna strona internetu”,

- zajęcia z robotyki,

- Dzień Kobiet, 

- Przygotowania do Świąt Wielkanocnych.



Co przyniesie przyszłość?

- chcemy zakupić na potrzeby organizacji imprez 
plenerowych namiot wystawowy oraz warnik do 
podgrzewania wody,

- zorganizować wiosną wyjazd w Tatry,

- zorganizować wakacyjny czas wolny  np.. W formie 
półkolonii,

- w sposób ciągły starać się o pozyskiwanie 
zewnętrznych środków



Bardzo dziękuję za każdą pomoc:
- dobre słowo,
- otuchę,
- obecność, 
- pomysł,
- uwagę,
- krytykę,
oraz wszelkie wsparcie finansowe i rzeczowe.

Zapewniam o swojej wdzięczności.



Największe podziękowania kieruję do:

- Basi Seweryn-Skucha,
- Moniki Kajdy,
- Tomka Dudek,
- Uli Lenc,
- Pawła Podyma,
- Iwony Król,
- Ewy Sobczyk
a także Karoliny Barańskiej.



Dziękuję również wszystkich zaangażowanym 
osobom, których nie sposób wymienić, ale przede 

wszystkim dzieciom które biorą udział w 
organizowanych przez nas zajęciach i imprezach a 
także ich rodzicom, za obdarzenie nas zaufaniem i 

powierzenie nam swoich pociech.

Dziękuję sponsorom, darczyńcom i partnerom za 
wiarę w nasze możliwości i popieranie naszych 

działań poprzez stałe lub jednorazowe wsparcie.



Dziękuję za uwagę

Ewa Majewska-Dudek


