SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU TERENOWEGO w PIASECZNIE
STOWARZYSZENIA PENITENCJARNEGO „PATRONAT”
ZA ROK 2012

1. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Piasecznie.
Oddział Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Piasecznie został utworzony
przez zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych w odpowiedzi na potrzeby lokalnego
środowiska. Oddział w Piasecznie został powołany w dniu 16.12.2011 r. uchwałą Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”. Obecnie Oddział Stowarzyszenia w
Piasecznie liczy 10 członków.
Zarząd Oddziału składa się z pięciu osób – prezesa – Katarzyny Rzempołuch,
wiceprezesa – Daniela Winka, skarbnika – Mai Anossi-Sołtysiak, sekretarza – Magdaleny
Strońskiej, członka – Jana Dąbkowskiego.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Anette Albjerg, Zbigniew Borkowski oraz
Dominika Błażejewicz- Sobczak.
W pierwszym roku swojego istnienia, działalność Oddziału Stowarzyszenia „Patronat”
w Piasecznie w znacznej mierze skupiała się na działalności związanej z powstawaniem
Oddziału oraz z nawiązywaniem kontaktów i współpracy z organami samorządu lokalnego i
pozarządowymi organizacjami społecznymi.
W dniu 14.02.2012 r. Odział w Piasecznie został wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego. W dniu 14.03.2012 r. został mu nadany numer identyfikacji REGON 00622058200126. Natomiast w dniu 04.04.2012 r. Oddział w Piasecznie otrzymał Numer Identyfikacji
Podatkowej 123-126-87-37.
W ciągu roku działalności Oddziału Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w
Piasecznie odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Oddziału oraz 1 walne zgromadzenie członków
Oddziału. W trakcie posiedzeń zostało podjętych łącznie 5 uchwał.
Oddział w Piasecznie podjął starania o pozyskanie lokalu umożliwiającego
wykonywanie statutowych działań Stowarzyszenia. W tym celu zwrócił się z prośbą o
przyznanie w/w lokalu do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz do Przewodniczącego

Rady Gminy. Trwają rozmowy w tej sprawie. Do końca 2012 roku lokalu nie udało się
pozyskać. Obecnie Oddział ma ustanowiony adres korespondencyjny na skrytkę pocztową.
Oddział Stowarzyszenia „Patronat” w Piasecznie wystąpił również z prośbą do Rady
Gminy o uwzględnienie działań Stowarzyszenia w planie budżetowym na rok 2013. Odział w
Piasecznie przedstawił swój plan działalności na nadchodzący rok. Stowarzyszenie skupia się
na pracy środowiskowej z osobami zmarginalizowanymi i zagrożonymi wykluczeniem
społecznym. Wiąże się to zatem z współpracą z:
a. Osobami karanymi, odbywającymi karę pozbawienia wolności, aresztowanymi i ich
rodzinami;
b. Osobami nieradzącymi sobie z problemami życia codziennego;
c. Rodzinami wielopokoleniowo dziedziczącymi biedę i bezrobocie;
d. Rodzinami będącymi pod presją wielu problemów, które są w ich ocenie nie do
rozwiązania;
e. Osobami uzależnionymi i ich rodzinami.
W dniu 05.11.2012 r. Oddział Stowarzyszenia „Patronat” w Piasecznie przy
współpracy z Federacją na rzecz Reintegracji Społecznej, II Zespołem Kuratorskiej Służby
Sądowej oraz Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno zorganizował konferencję z cyklu „Jak
pomagać nie upokarzając” pod tytułem „Przemoc wobec dzieci”. W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele administracji samorządowej oraz pracownicy placówek publicznych i
organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk
zmarginalizowanych.
W roku 2012 Oddział Stowarzyszenia „Patronat” w Piasecznie otrzymał 5 listów od
osadzonych w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie kraju, na które udzielił
odpowiedzi. 2 listy pochodziły z ZK w Sztumie, 1 z AŚ w Bytomiu, 1 z AŚ w Bydgoszczy i 1
z AŚ w Gliwicach. W każdym z listów skazani zwracali się z prośbą o udzielenie pomocy w
postaci artykułów piśmienniczych, znaczków pocztowych, kopert itp. Oddział w Piasecznie
nie udziela tego rodzaju pomocy, ponieważ nie prowadzi Punktu Pomocy Postpenitencjarnej i
skupia się na działalności lokalnej związanej ze ścisłą współpracą z klientami i ich rodzinami.
Korzystając ze wsparcia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego
„Patronat” w Warszawie na przełomie września i października 2012 r. Oddział w Piasecznie
rozdał w środowisku zagrożonym ubóstwem i marginalizacją 92 słoiki dżemów. W grudniu

rozpoczęła się akcja rozdawania cukierków (krówki) w ilości 35 kg. Akcja nie została jeszcze
zakończona.
W roku 2013 Odział Stowarzyszenia w Piasecznie ma zamiar podejmować działalność
zgodną z założeniami statutowymi, której celem będzie :
a.

Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej skazanych, ich rodzin i dzieci;

b.

Przeciwdziałanie bezrobociu, promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
skazanych, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;

c.

Wsparcie rodziny w kryzysie;

d.

Wsparcie i pomoc osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom;

e.

Wsparcie i indywidualne przygotowanie skazanych do readaptacji społecznej po
zwolnieniu z zakładu karnego;

f.

Przeciwdziałanie i zapobieganie patologii rodziny, patologii wychowania dzieci i
różnym formom patologii społecznej (przestępczość, przemoc, uzależnienia itp.);

g.

Pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej demoralizacją, przestępczością i
uzależnieniami;

h.

Wsparcie rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją;

i.

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania i
zapobieganiu patologii społecznej;

Wyżej wymienione cele Oddział w Piasecznie będzie realizował w roku 2013 w ramach
możliwości finansowych oddziału.
2. Środki.
Działalność Oddziału Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Piasecznie w roku
2012 była finansowana przede wszystkim ze składek członkowskich członków Oddziału w
wysokości 60 zł rocznie. W tym roku wyniosły one łącznie 540 zł.
Ponadto Oddział w Piasecznie otrzymał kwotę 593,60 zł z 1 % przekazywanego przy
rocznym rozliczeniu podatkowym. Wynik finansowy brutto na koniec 2012 roku dla Oddziału
Stowarzyszenia w Piasecznie to kwota 978,40 zł.
Udzielona pomoc rzeczowa była możliwa dzięki darom przekazanym przez Zarząd
Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, który korzysta ze wsparcia Banku
Żywności.

3. Podsumowanie
W trakcie 2012 roku stworzono nowy Oddział Stowarzyszenia „Patronat” w Piasecznie.
Udało się dokonać wszelkich formalności związanych z powołaniem nowej jednostki
pozarządowej. Oddział zdołał nawiązać kontakty ze społecznością lokalną oraz nawiązał
współpracę z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno, z Towarzystwem Psychoprofilaktycznym
Oddział w Warszawie, Federacją na rzecz Reintegracji Społecznej oraz środowiskiem kurateli
sądowej. Oddział podjął działania zmierzające do rozpoczęcia pełnej działalności w roku
2013. Ponadto ma zamiar pozyskiwać nowych członków stowarzyszenia i wolontariuszy.
Będzie też starał się pozyskać nowe źródeł wsparcia i finansowania na najbliższy rok
działalności.

