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Sprawozdanie merytoryczne
z działalności w 2010r.
1)nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u

wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu
fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz
określenie celów statutowych fundacji,
Nazwa instytucji
Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.
Adres siedziby
Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 12
tel./fax.025-758-05-05; 508 060 452; 698 281 391

www.stowmpd.org.pl

e-mail: stowmpd@wp.pl

NIP 822-18-54-130
REGON 711 580 501
Zostało zarejestrowane 29 października 1998 r. w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem rej. 819, w Sądzie
Okręgowym w Siedlcach.
Zarejestrowane dnia 22 kwietnia 2002 r w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze Stowarzyszeń pod
numerem 0000098165, Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.

Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie uzyskało 24 lutego 2004r.
Władze Stowarzyszenia – kadencja 2010 - 2014:
Prezes Zarządu
Grażyna Wiącek
Mińsk Mazowiecki

stowmpd@wp.pl

Wiceprezes Zarządu

Alina Majszyk

Mińsk Mazowiecki

biuro@stowmpd.org.pl

Sekretarz Zarządu

Wiesława Cichocka

Mińsk Mazowiecki

Skarbnik Zarządu

Sylwester Redosz

Mińsk Mazowiecki

Członek Zarządu

Katarzyna
Tomaszewska

Mińsk Mazowiecki

Członek Zarządu

Marlena Żołądek

Zglechów, gm. Siennica
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Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Organizacji Służebnych „MAZOWIA”.
Od października 2003r. Stowarzyszenie jest organizacją partnerską Fundacji WSPÓLNA DROGA
United Way Polska.
Od kwietnia 2009r Stowarzyszenie jest członkiem ogólnopolskiej organizacji Koalicji na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością.
W 2010r. Stowarzyszenie przystąpiło do Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Osób z Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”
W 2010 roku, 26 marca odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, podczas którego
wybrano nowe władze: Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz przyjęto sprawozdanie zarządu z pracy
merytorycznej i gospodarki finansowej w latach 2006 – 2010.
W trakcie 2010 roku odbyło się 12 posiedzeń Zarządu, z czego 10 posiedzeń nowo wybranego Zarządu.
Uchwalono 12 uchwał dotyczących działalności wewnętrznej stowarzyszenia, realizowanych działań a także
współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.
2)
zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, niezależną, apolityczną, nie
nastawioną na zysk, nie prowadzącą działalności gospodarczej.
Działalność statutowa jest prowadzona nieodpłatnie i w niewielkim wymiarze odpłatnie. Stowarzyszenie
nie prowadzi działalności gospodarczej.
Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym działa na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr.20,
poz.104 z późniejszymi zmianami) i statutu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), Ustawą z dnia 22 stycznia 2010r.
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
Nr 28, poz.146 z późniejszymi zmianami.
Stowarzyszenie powstało 23 maja 1998r. z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zrzesza rodziny z
byłego województwa siedleckiego. Prowadzone jest przez rodziców.
Misją stowarzyszenia jest poprawienie jakości życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin:
wspieranie rodzin wychowującej dziecko niepełnosprawne,
pomoc dziecku w jego rozwoju psychoruchowym,
pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych,
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integracja niepełnosprawnych ze zdrowymi dziećmi i młodzieżą,
pokonywanie barier psychologicznych i społecznych,
uświadomienie i uwrażliwienie społeczeństwa na niepełnosprawność.

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie właściwych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci z mózgowym
porażeniem dziecięcym. Chcemy aby nasze dzieci miały takie samo prawo i dostęp do wszelkich dóbr
publicznych jakie mają dzieci sprawne, do opieki przedszkolnej, do leczenia, do rehabilitacji i terapii, do
edukacji, do rozwijania zainteresowań, do wypoczynku. Chcemy pomóc ich rodzinom aby czuły się
bezpieczne w powyższym zakresie tak jak rodziny zdrowych dzieci. Oczekujemy pomocy w przygotowaniu
do życia zawodowego, w zatrudnieniu, w samodzielnym zamieszkaniu i funkcjonowaniu dorosłych osób z
mózgowym porażenie dziecięcym.
Naszym drugim ważnym celem jest wspieranie informacyjne, szkoleniowe i techniczne organizacji pożytku
publicznego i inicjatyw obywatelskich działających także na rzecz osób niepełnosprawnych.
Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym na
miarę swoich możliwości lokalowych i finansowych realizuje

liczne zadania i odpowiada na potrzeby

społeczeństwa naszego regionu, głównie powiatu mińskiego oraz powiatów siedleckiego i otwockiego: rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym oraz wszelkich inicjatyw obywatelskich ukierunkowanych na pomoc społeczną
oraz

wychowanie

młodego

pokolenia

poprzez

animowanie

i

rozwijanie

młodzieżowego

ruchu

wolontariackiego.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez różnorodne formy zapisane w statucie:
a) organizowanie różnych form samopomocy rodzin i opiekunów: grupy wsparcia, szkoły rodziców,
spotkania szkoleniowe, spotkania integracyjne itp.
b) popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z mózgowym
porażeniem dziecięcym, dla osiągnięcia właściwego zrozumienia i stosunku do osób
niepełnosprawnych,

c) zapewnienie dopływu informacji do rodziców dotyczących przepisów prawnych, zalecanych form

opieki, usprawnienia i nauczania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami
powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, także w czasie wypadków komunikacyjnych oraz
zapewnienie wymiany doświadczeń między rodzicami,

d) współdziałanie z organami władz państwowych, administracji samorządowej, służbą zdrowia,

placówkami oświatowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, wyznaniowymi, środkami
masowego przekazu, biznesem oraz innymi grupami osób zainteresowanymi rozwiązywaniem
wszelkich problemów dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin: lekarzami, rehabilitantami, pedagogami,
psychologami i terapeutami,

e) integrowanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w

wyniku uszkodzenia CUN, także w czasie wypadków komunikacyjnych,w środowisku zdrowych
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rówieśników; propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw:
organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, krajoznawczych i
turystycznych, festynów, spotkań okolicznościowych itp.

f) animowanie, organizowanie i promowanie ruchu wolontariackiego wokół pomocy dzieciom
niepełnosprawnym i ich rodzinom,

g) organizowanie i współorganizowanie turnusów rehabilitacyjno wypoczynkowo, leczniczych kolonii i
obozów integracyjnych oraz integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci niepełnosprawnych,
h) gromadzenie funduszy na cele działalności Stowarzyszenie poprzez organizowanie różnych form
obdarowywania (kupno cegiełek, datki w zbiórce publicznej, aukcje, loterie, sprzedaż twórczości
podopiecznych),
i) podejmowanie zadań w dziedzinie terapii, oświaty, opieki, wychowania, upowszechniania kultury
fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży,
j) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych
działających w sferze działań pożytku publicznego, w szczególności na polu pomocy społecznej np. na
rzecz osób niepełnosprawnych.
W 2010r. Stowarzyszenie realizowało obszerny całoroczny program „PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ” i, w
mniejszym zakresie ze względu na brak środków, ”Lokalny Punkt Informacji dla organizacji pozarządowych
powiatu mińskiego”. Ponadto projekty “Myślę i mówię – skierowany do dzieci mających problemy w
komunikacji werbalnej; projekt “Sieć MPD”- którego celem było: budowa silnego, ogólnopolskiego związku
stowarzyszeń o charakterze branżowym, wypracowanie systemu modelowego wsparcia osób z mpd oraz
wdrożenie standardów opieki, usprawniania i edukacji dzieci niepełnosprawnych. W tym roku we współpracy
z PCPR w Mińsku Mazowieckim i Powiatowym Centrum Wolontariatu zorganizowano w Okunince nad
Jeziorem Białym koło Włodawy dwutygodniowy integracyjny obóz szkoleniowo sportowo
rekreacyjny. Zorganizowaliśmy liczne imprezy wyjazdowe dla członków stowarzyszenia a także
skorzystaliśmy z zaproszeń instytucji i organizacji do wspólnej zabawy, wspólnych debat,
konferencji.
Celem

programu

„PRZEŁAMAĆ

IZOLACJĘ”

jest

zmniejszenie

izolacji

społecznej

dzieci

niepełnosprawnych i ich rodzin mieszkających w województwie mazowieckim, budowanie ruchu społecznego
wokół rozwiązywania problemów życiowych tych rodzin a także zapewnienie ciągłości działań
terapeutycznych dzieciom pozostającym pod opieką stowarzyszenia oraz objęcie opieką nowych zgłaszających
się rodzin, poszerzenie i uatrakcyjnienie prowadzonej dotąd terapii i rehabilitacji podopiecznych
Dzięki pozyskaniu środków na realizację programu udało się zrealizować cele stowarzyszenia.
W 2010r.programie wzięło udział 40 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, mających orzeczenia o
niepełnosprawności głównie z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, a także
ich rodziny, o skromnym statusie majątkowym, mieszkające w Mińsku Mazowieckim i gminach powiatu
mińskiego (gm. Cegłów, gm. Jakubów, gm. Siennica, gm. Mrozy, gm. Halinów), powiatu otwockiego i
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powiatu siedleckiego; ich rodzeństwo; 36 uczniów mińskich szkół średnich i gimnazjum, w większości
dziewcząt, zaangażowani pedagodzy mińskich szkół średnich.
W ramach programu zapewniliśmy bezpłatną, kompleksową i ciągłą rehabilitację i terapię młodzieży i
dzieciom niepełnosprawnym, tak bardzo im potrzebną, a także wsparcie psychologiczne dla młodzieży i dla
rodzin obarczonym niepełnosprawnym dzieckiem.
Zapewniliśmy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej możliwość korzystania z pomocy psychologiczno
pedagogicznej, ze specjalistycznych terapeutycznych zajęć edukacyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych,
terapii w sali doświadczania świata, z rehabilitacji leczniczej, z nieodpłatnych zajęć artystycznych,
plastycznych i umuzykalniających. Rodzice mieli możliwość skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych
porad społeczno prawnych i obywatelskich. Część rodzin wspólnie wyjeżdżała na basen i na
integracyjne imprezy kulturalne, organizowane przez stowarzyszenie. Rodziny korzystały z zaproszeń do
uczestnictwa w okolicznościowych spotkaniach integracyjnych typu mikołajki, spotkanie andrzejkowe
organizowane przez zaprzyjaźnione szkoły. Jak zwykle w naszych imprezach uczestniczyli wolontariusze,
uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół, moderowani i nadzorowani przez specjalistów z Powiatowego Centrum
Wolontariatu.
W ramach programu działał KLUB AKTYWNOŚCI, gdzie młodzież niepełnosprawna do tej pory
zamknięta w czterech ścianach domu, mogła w przyjaznej atmosferze realizować swoje pasje,
rozwijać zainteresowania, pożytecznie spędzać czas z rówieśnikami oraz zdobywać nowe
umiejętności, które być może dadzą jej szansę na podjęcie pracy zarobkowej. Prowadzona była
bezpłatna nauka języka angielskiego z wykorzystaniem metod dostosowanych do możliwości osób
niepełnosprawnych. Prowadzone były zajęcia moderowane przez psychologa o charakterze
klubowym, warsztatowym, aktywizujące młodzież społecznie i zawodowo. Osoby niepełnosprawne
mogły

w

trakcie

tych

zajęć

nabywać

nowe

umiejętności

niezbędne

do

samodzielnego

funkcjonowania, rozwijać je i podtrzymywać. Młodzież uczyła się prac biurowych, także
wykorzystując komputer i internet, kopiarkę, bindownicę, laminator, niszczarkę. Klub Aktywności
był otwarty dla młodzieży dwa razy w tygodniu przez 6-8 godzin.
Liczbowa skala przedsięwzięć zorganizowanych
w ramach programu „Przełamać izolację” w 2010r. - 2553 godz. zajęć terapeutycznych.

1)

Usprawnianie ruchowe z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych -961 godz.

2)

Terapia korekcyjno kompensacyjna, także z wykorzystaniem komputera – 213godz.

3)

Indywidualne zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata -252 godz.

4)

Indywidualne zajęcia terapeutyczno – edukacyjne – 110 godz.

5)

Zajęcia logopedyczne i z komunikacji pozawerbalnej – 412 godz.
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6)

Terapeutyczne zajęcia artystyczne dla dzieci – 60godz.

7)

Klub Aktywności – aktywizacja i nauka prostych prac biurowych - 156 godz.

8)

Klub Aktywności - nauka języka angielskiego dla młodzieży – 71godz.

9)

Klub Aktywności – warsztaty psychologiczne – 156 godz.

10)

Grupowe warsztaty artystyczne dla młodzieży – 142godz.

11)

Rodzice i opiekunowie skorzystali z pomocy psychologicznej w liczbie 20 godzin zajęć.

12)

W trakcie realizacji programu zorganizowaliśmy wiele imprez integracyjnych oraz
wzięliśmy udział w imprezach organizowanych przez inne organizacje i instytucje:


udział

w

integracyjnym

spotkaniu

andrzejkowym

(3.11.2010)

w

Zespole

Szkół

Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim na zaproszenie Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i
uczniów tej Szkoły


udział w Mikołajkach integracyjnych (7.12.2010) na zaproszenie społeczności Gimnazjum i
Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim



udział w Koncercie Mikołajkowym w Zespole Szkół Budowlanych na zaproszenie
Stowarzyszenia „Dzieciom Radość” z Ignacowa (7.12.2010)



zorganizowanie uroczystego spotkania świątecznego z udziałem wolontariuszy, terapeutów,
przyjaciół stowarzyszenia i zaproszonych gości oraz młodych artystów, uczniów Fundacji
Artystycznej, ich nauczycieli i rodziców (10.12.2010)

13)

organizowanie integracyjnych rodzinnych wyjść na basen – 1 raz w tygodniu, w piątki w
Mińsku Mazowieckim, w soboty w Wesolandii w Wesołej k/Warszawy

14)

organizowanie integracyjnych wyjść i wyjazdów na towarzyskie imprezy integracyjne w
mieście i poza miastem z udziałem wolontariuszy:


wyjazd młodzieży do Sejmu RP na uroczystość rozstrzygnięcia konkursu „Polska bez barier
2009” pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego, na
zaproszenie Kancelarii Sejmu oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji (19.01.2010)



zorganizowanie wyjazdu na Jubileuszowy Koncert Zespołu Budka Suflera do Sali
Kongresowej w Warszawie (30.01.2010)



udział w „Festynie Rodzinnym Majówka 2010” i zorganizowanie przez naszą młodzież,
wolontariuszy i zespołu rodziców ze stowarzyszenia loterii fantowej, której celem było
zebranie środków na rehabilitację dzieci podczas letniego obozu w Okunince. (3.05.2010)



wyjście na koncert MMZ REGGAE TOWN w Mińsku Mazowieckim na zaproszenie
Stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Kulturalna (15.05.2010)

6

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 12, tel. 025 758 05 05, e-mail: stowmpd@wp.pl KRS 0000098165


udział młodzieży w „Gali NIKIFORY” w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na
zaproszenie Fundacji WSPÓLNA DROGA (21.05.2010)



wspólna z psychologiem wyprawa młodzieży do pizzerii (5.06.2010)



wyjazd z okazji Dnia Dziecka na Rodzinną Integracyjną Olimpiadę Sportową do Warszawy
na zaproszenie Stowarzyszenia KRASNAL (19.06.2010)



wyjazd młodszych dzieci do warszawskiego ZOO w Warszawie (2.07.2010)



udział w Integracyjnej imprezie Pożegnanie Latawca „Święto Latawca” w Mińsku
Mazowieckim na zaproszenie Stowarzyszenia „Koniczynka” (22.09.2010)



samodzielne zorganizowanie przez młodzież

wraz z wolontariuszami wyjścia do kina

Światowid na film „Śluby panieńskie” (28.10.2010)


udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariatu oraz wręczeniu nagród dla
laureatów

konkursu

„Barwy

Wolontariatu”

na

zaproszenia

Powiatowego

Centrum

Wolontariatu w Mińsku Mazowieckim (18.12.2010). Laureatką została m.in. nominowana
przez naszą organizację wolontariuszka Agnieszka Osadnik.


zorganizowanie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie integracyjnego obozu
szkoleniowo wypoczynkowo sportowego w Okunince - lipiec/sierpień 2010r.

Od początku roku kontynuowano współpracę w ramach KLUBU WOLONTARIATU z wolontariuszkami,
uczennicami z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego. Korzystaliśmy
tutaj z pośrednictwa i współpracy z Powiatowym Centrum Wolontariatu w Mińsku Mazowieckim. Uczennice
odwiedzały dzieci w

ich rodzinnych domach a także asystowały i opiekowały się dziećmi w trakcie

warsztatów plastycznych organizowanych przez stowarzyszenie. Dwie wolontariuszki wykonywały prace
biurowe na rzecz stowarzyszenia. Przyjęto do pracy w ramach porozumienia wolontariackiego 3
wolontariuszki, słuchaczki Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.
Regularnie pracowały w Klubie Aktywności z młodzieżą oraz pomagały małym dzieciom. Jedna z
wolontariuszek od sierpnia odbywała staż absolwencki w naszej organizacji. Grupa 23 wolontariuszy,
specjaliści pedagodzy, psycholodzy, studenci fizjoterapii i uczniowie mińskich szkół ponadgimnazjalnych,
przebywała z nami na obozie szkoleniowo wypoczynkowo sportowym w Okunince. Sekretariat i sprawy
administracyjne stowarzyszenia prowadzone były przez wolontariuszkę.
Partnerzy Programu „Przelamac izolację”:
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim– użyczenie lokalu na część zajęć rehabilitacyjnych
 Zespół Szkół Ekonomicznych – współpraca z wolontariatem szkolnym
 Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim – współpraca z

wolontariatem szkolnym
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Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego – współpraca z wolontariatem szkolnym

Finansowanie Programu „Przełamac izolację”
 PFRON – dotacja 110 647,88zł
 Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki – dotacja 30 000zł
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - dotacja na obóz 18 000zł
 Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki – dotacja 15 000zł
 Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej – dotacja 13 000zł

 Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe z Bydgoszczy - 2 000zł
 PARKER HANNIFIN z Warszawy – 2 000zł
 Firma PARTNER Spółka Jawna z Mińska Mazowieckiego – darowizna finansowa 1 700z


TNT Express Polska – nieodpłatne usługi kurierskie o wartości 1000zł



Firma KONSTANS z Mińska Mazowieckiego – darowizna finansowa - 600zł



Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Mińsk Mazowiecki – 500zł



Skład Materiałów Budowlanych REPLIN Sp. J.



PBH REMEX Mińsk Mazowiecki – 500zł



TRANS-CEM Sp.J. G. Jackiewicz i Z. Knap Niedziałka – 500zł



TRANS Urządzenia Grzewcze Mińsk Mazowiecki – 100zł



Fundacja WSPÓLNA DROGA - dotacja na obóz w Okunince 10 695zł;



1% podatku należnego

Choszczówka Stojecka - 500zł

Darami rzeczowymi na zorganizowanie spotkania świątecznego wsparli nas:
 Firma Ekler - ciastka
 Piekarnia Kuć - pieczywo
 TOLA Agnieszka Zychowicz – pierogi, krokiety, uszka.

INTEGRACYJNY OBÓZ SZKOLENIOWO SPORTOWO
REKREACYJNY „Wolontariuszem być”
OKUNINKA 22.07 – 4.08.2010r.
Dwutygodniowy obóz szkoleniowo sportowo rekreacyjny odbył się w ośrodku ASTUR w Okunince
koło Włodawy nad Jeziorem Białym. Jest to ośrodek przystosowany dla osób niepełnosprawnych na
wózkach, zapewniający odpowiednie zakwaterowanie i

bardzo smaczne wyżywienie oraz

niezbędne zabiegi rehabilitacyjne, a także dwie wycieczki krajoznawczo turystyczne po regionie.
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Realizację obozu poprzedziły działania organizacyjne i rekrutacyjne części uczestników wolontariuszy z mińskich szkół ponadgimnazjalnych. Zrobiliśmy to we współpracy z Powiatowym
Centrum Wolontariatu działającym w ramach PCPR.
W obozie wzięli udział m.in. uczniowie z Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej,
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego i studenci
fizjoterapii z AWF Warszawa. Łącznie w obozie wzięło udział 39 osób: 26 wolontariuszy, w tym
czterech z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, 2 psychologów, 2
pedagogów prowadzących szkolenia i pełniących funkcję opiekunów grupy niepełnoletnich a także
kierownik

obozu.

Z

wolontariuszami

podpisane

zostały

umowy

o

świadczenie

pracy

wolontariackiej. Także psycholodzy i kierownik wykonywali swoją pracę ochotniczo, na podstawie
umowy wolontariackiej. Na mocy porozumienia zawartego z dyrektorem PCPR, na obóz zostały
oddelegowane dwie panie pedagog, pracujące na co dzień w Powiatowym Centrum Wolontariatu.
Obóz to nie tylko szkolenia. To także wspólne spędzanie wolnego czasu, nauka gry sportowej
boccia, mistrzostwa obozu w boccia, wspólne wycieczki, ogniska, plażowanie i kąpiele wodne.
Wzajemna pomoc, rozmowy w grupie moderowane przez psychologa. Wolontariusze mieli okazję
do spróbowania swoich sił w sprawowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi wymagającymi
całodobowej opieki. Przeprowadzili rozmowy – wywiady z ich rodzicami, zadawali liczne pytania.
Wsparcia w trudnych kwestiach udzielały im panie psycholog.
Integracyjny obóz okazał się pomocny w rozwijaniu u uczestników,

przede wszystkim tych z

niepełnosprawnością, umiejętności społecznych takich jak współpraca w zespole, zaradność
życiowa, radzenie sobie z krytyką, z niepowodzeniami, z zadawaniem pytań, z budowaniem relacji,
wyrażanie zainteresowań, komunikowanie się ze współpracownikami, współlokatorami. Dlatego
bardzo pomocna była osoba psychologa i jego współpraca z pedagogiem.
Szkolenie wolontariuszy podczas wspólnego integracyjnego wyjazdu wakacyjnego, a także
włączenie do szkolenia młodzieży z niepełnosprawnością, z mózgowym porażeniem dziecięcym,
było naszym zdaniem

innowacyjnym i nowatorskim działaniem na naszym terenie. Dotychczas

młodzież z niepełnosprawnościami mpd była pomijana w tego typu działaniach, nie zauważano, że
są to ludzie, których można byłoby przeszkolić, i którzy mogliby wykonywać pracę wolontariacką.
Dzięki dofinansowaniu w obozie mogło wziąć udział aż 39 osób, w tym 16 osób – młodzieży,
wolontariuszy, uczniów mińskich szkół a także 9 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla których
taki wyjazd integracyjny z rówieśnikami był jedyny w swoim rodzaju.
Mamy nadzieję, że dzięki temu wyjazdowi i kolejnym tego rodzaju będzie rozwijać się wolontariat
na rzecz osób potrzebujących na terenie powiatu mińskiego. Ten obóz to promocja wolontariatu i
wsparcie placówek oświatowych w kształtowaniu postaw prospołecznych. To także umożliwienie
poznania wschodniego regionu Polski, jego walorów krajobrazowych. To nie tylko n auczenie się
nowych umiejętności i zdobycie nowej wiedzy, podniesienie kwalifikacji w pracy wolontariackiej
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przez

młodych

ludzi.

To

przede

wszystkim

wzmocnienie

poczucia

własnej

wartości u

wolontariuszy, także tych z niepełnosprawnością, ich rozwój osobisty, w zmocnienie wiary we
własne możliwości, nauczenie się wyzwalania emocji poprzez udział w aktywności sportowej,
poznanie zasad dobrej komunikacji międzyludzkiej. Bardzo ważne było doskonalenie umiejętności
współpracy z osobami niepełnosprawnymi przez uczniów szkół średnich, poprawa kondycji
zdrowotnej

u

wszystkich

uczestników.

Mamy

nadzieję

na

zwiększenie

akceptacji

osób

niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Obóz był dobrym miejscem na poznanie nowych
kolegów, być może także na zawiązanie się nowych przyjaźni. Na pewno będzie mile wspominany
przez wszystkich.

Projekt „Myślę i mówię”
Po raz drugi prowadziliśmy zajęcia terapii logopedycznej i komunikacji pozawerbalnej. W 382 godzinach
zajęć prowadzonych przez doświadczonego neurologopedę uczestniczyło 12 dzieci z uszkodzeniem mowy i
niepełnosprawnością umysłową. Dzieci dotąd mające problem w komunikowaniu się z otoczeniem za pomocą
mowy otrzymały inne narzędzia porozumiewawcze np. słowniki obrazkowe, możliwość pracy z
komunikatorem, komputerem. U dzieci mówiących poprawiła się wymowa, rozszerzył się zakres słownictwa.
Rodzice zostali nauczeni niektórych form i metod porozumiewania się ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi.
Projekt został sfinansowany przez:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – 15 600zł
Fundację WSPÓLNA DROGA – 3 500,00zł

Projekt „SIEĆ MPD”
W 20010r. Stowarzyszenie kontynuowało swój udział w projekcie rozpoczętym w 2008r przez zamojskie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”..: „Sieć MPD”.
Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.
Celem projektu jest federalizacja środowiska organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z
mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) w Polsce, czyli budowa silnego, ogólnopolskiego związku
stowarzyszeń o charakterze branżowym, wypracowanie systemu modelowego wsparcia osób z mpd, wdrożenie
standardów opieki, usprawniania i edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Braliśmy udział w bezpłatnych

szkoleniach z zakresu zintegrowanego usprawniania dzieci z MPD. Korzystaliśmy z forum prowadzonego na
stronie internetowej oraz bieżących informacji umieszczanych na stronie WWW projektu. Wymienialiśmy się
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wiedzą i doświadczeniem podczas wizyt studyjnych w placówkach prowadzonych przez organizacje
zaangażowane w projekt. Dodatkowo odbyły się spotkania z przedstawicielami administracji w celu dyskusji
nad sposobem dystrybucji środków publicznych przeznaczonych na integrację, rehabilitację i edukację osób z
porażeniem oraz zinwentaryzowano potencjał kadrowy i instytucjonalny organizacji.
W dniach w Zamościu 13-14 lutego 2010 roku wzięliśmy udział w konferencji pod tytułem „EDUKACJA
PRZEDSZKOLNA

DZIECI

Z

MÓZGOWYM

PORAŻENIEM

DZIECIĘCYM

-

DOBRE

DOŚWIADCZENIA”, która była podsumowaniem ponad rocznej wówczas działalności Projektu Sieć MPD .
Przedstawiono na niej modelowe rozwiązania edukacji i rehabilitacji, z których korzystają dzieci z mpd w
przedszkolach w Gdańsku, Gliwicach, Łodzi, Warszawie i Zamościu. Była też okazją do dyskusji na temat
organizacji placówek przedszkolnych dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
W dniach 7 - 8 maja 2010 r. byliśmy uczestnikiem kolejnej konferencji pt.: "Przeciw wykluczeniu
społecznemu - poszukiwanie rozwiązań dla rodzin z osobą niepełnosprawną".
W dniach 20 - 24 września 2010 byliśmy uczestnikiem ostatniej wizyty studyjnej w w ramach projektu w
Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, które prowadzi wiele form pomocy
osobom niepełnosprawnym. W Miliczu też miały miejsce "Warsztaty nt. zwiększania skuteczności działań i
opracowywania strategii funkcjonowania Sieci MPD". Warsztaty odbyły się w dniach 24-26 września 2010r.
W dniu 4.11.2010 w Łodzi odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Federacji Sieć MPD. Członkiem
komisji rewizyjnej Federacji Sieć MPD została prezes naszego stowarzyszenia pani Grażyna Wiącek.

PROGRAM “LOKALNY PUNKT INFORMACJI
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”
Celem programu było wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych, ich aktywizacja i profesjonalizacja
działań przez nie prowadzonych, ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów lokalnych na terenie
powiatu mińskiego.

W 2010r. realizowaliśmy projekt “Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji dla organizacji
pozarządowych z terenu powiatu mińskiego” w bardzo skromnym wymiarze. Prowadziliśmy jedynie
wsparcie informacyjne dla organizacji pozarządowych, telefonicznie i w siedzibie organizacji oraz
konsultacje księgowe. Zakupiliśmy fachowe wydawnictwa do naszej biblioteczki III sektora. Dla
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chętnych dostępny był komputer, internet, kopiarka, drukarka. W LPI raz w tygodniu dyżurowała
wolontariuszka.

SZKOLENIA, KOFERENCJE, WSPÓŁPRACA
Przedstawiciele Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym w 2010r. brali aktywny udział w szkoleniach, seminariach

i konferencjach, dotyczących

działalności organizacji pozarządowych w sferze polityki społecznej.
Naszym celem było podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania organizacją oraz wspólne
rozwiązywanie palących problemów dotyczących dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych, postrzeganych
przez nas samych i i naszych podopiecznych jako osoby dyskryminowane.
Przedstawiciele Zarządu i członkowie stowarzyszenia wzięli udział w 2010r. w następujących wydarzeniach:

1) 8 stycznia, Warszawa - Konferencja pt. „Wykluczenie społeczne rodziców, dzieci
niepełnosprawnych i osób dorosłych oraz sposoby przeciwdziałania wykluczeniu, na zaproszenie posła
Plury i Parlamentarnego Zespołu ds Osób Niepełnosprawnych . W Sejmie RP. Przedstawiono
przykłady „dobrych” praktyk”, już wdrożonych regionalnych projektów, których efektem jest wsparcie
rodzin z osobami niepełnosprawnym oraz możliwość godzenia opieki nad tymi osobami z pracą i
funkcjonowaniem w społeczeństwie. Minister Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pan
Jarosław Duda przedstawił perspektywę zmian w systemie wsparcia rodzin z osobami
niepełnosprawnymi.

2) 11 stycznia, Mińsk Mazowiecki – udział w spotkaniu organizacji pozarządowych
zorganizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Mińskiego w celu wyboru
przedstawicieli środowiska pozarządowego dom pracy w komisjach konkursowych.

3) 27 stycznia, Warszawa – II spotkanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu
„Postęp, przeciwdziałanie dyskryminacji, promocja różnorodności”, mające na celu wypracowanie
rekomendacji dotyczących formuły dyskursu publicznego na temat przeciwdziałania dyskryminacji
osób niepełnosprawnych oraz promowania różnorodności w Polsce. Organizacje reprezentujące osoby
niepełnosprawne oczekują bardziej przejrzystego procesu stanowienia prawa, konsultacji na różnych
etapach tego procesu z organizacjami pozarządowymi a także stworzenia jednej, pełniejszej definicji
osób niepełnosprawnych.
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4) 11 lutego, Warszawa – Spotkanie konsultacyjne w Departamencie Koordynacji i Wdrażania
Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie programu „Centrum Pobytu
Dziennego” i włączenia do tego programu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pani prezes
wniosła swoje uwagi co do potrzeb dzieci z mózgowym porażeniem i możliwości ich zaspokojenia w
tego typu placówce integracyjnej na wsiach i małych miejscowościach.

5) 19 lutego, Warszawa – Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, w Sejmie
RP, poświęcone sytuacji w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz
planom Ministerstwa Zdrowia odnośnie projektów rozporządzeń regulujących ten obszar świadczeń.

6) 6 marca, Mińsk Mazowiecki - wzięliśmy udział w I Dniu Otwartym Urzędu Skarbowego, promując
naszą działalność w kontekście wpłat 1% podatku.

7) 18 marca, Warszawa – Spotkanie członków powiatowych społecznych rad ds osób
niepełnosprawnych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w sprawie planów działań
Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz osób niepełnosprawnych i przygotowania II
Sejmiku ds. Osób Niepełnosprawnych.

8) 22 kwietnia, Warszawa - Udział w konferencji „Świadczenia społeczne na rzecz rodzin z
niepełnosprawnymi dziećmi” zorganizowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.
Celem debaty było określenie adekwatności istniejących rozwiązań prawno instytucjonalnych na rzecz
rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, zakres i zasięg wsparcia oraz możliwości realizacji funkcji
opiekuńczo zabezpieczającej rodziny wobec niepełnosprawnego dziecka. Dyskutowano nad rolą
świadczeń społecznych we wsparciu rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

9) 18 maja, Warszawa - Spotkanie podsumowujące współpracę samorządu województwa z
organizacjami pozarządowymi w 2009r, informujące nowelizację ustawy o pożytku publicznym i o
wolontariacie. Zaprezentowano również możliwości pozyskiwania funduszy unijnych. Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

10) 24 kwietnia, Mińsk Mazowiecki - wzięliśmy udział w II Dniu Otwartym Urzędu Skarbowego ,
promując naszą działalność w kontekście wpłat 1% podatku.

11) 3 maja, Mińsk Mazowiecki - wzięliśmy udział w Powiatowej Majówce w Mińsku Mazowieckim
organizowanej przez samorząd. Przeprowadziliśmy zbiórkę publiczną w formie loterii fantowej „każdy
los wygrywa”.
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12) 21 maja , Warszawa - Uroczysta GALA Nikifory 2010 na zaproszenie Fundacji WSPÓLNA
DROGA.

13) 18 czerwca, Warszawa - udział przedstawicielki stowarzyszenia w Kongresie Kobiet w PKiN w
Warszawie.

14) 6 lipca, Warszawa - Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Tematem posiedzenia była trudna sytuacja budżetowa PFRON. Dyskutowano o trudnościach w
realizacji celów PFRON. Swoje stanowisko przedstawili Minister Pełnomocnik Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych oraz Zarząd PFRON. Zaprezentowano poselski projekt zmian ustawowych.

15) 7 września, Warszawa - Konferencja „Niesamodzielni: kto się nimi zaopiekuje, kto za to
zapłaci” zorganizowana przez Instytut Obywatelski i senacką Grupę Roboczą ds. Projektu Ustawy o
Ubezpieczeniu od Ryzyka Niesamodzielności” - Sala Kolumnowa Sejmu RP. Dynamika procesu
starzenia się społeczeństwa polskiego będzie w najbliższych dekadach jedną z najwyższych w Europie.
W związku z tym Polska stoi obecnie przed trudnym zadaniem zapewnienia godnych warunków
osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. W pierwszej części konferencji wypowiedzieli się:
Mieczysław Augustyn - przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP oraz
Johannes Koettl - ekspert Banku Światowego. W drugiej części odbyła się dyskusja panelowa. Głos
zabrali m.in. prof. Piotr Błędowski - przewodniczący Polskiego Towarzystwo Gerontologicznego, prof.
Anna Wilmowska-Pietruszyńska - przewodnicząca Rady ds. Osób Niesamodzielnych przy
Ministerstwie Zdrowia i Jarosław Duda - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Na zakończenie Michał Boni - minister-członek Rady Ministrów podjął próbę podsumowania, sytuując
problem w strategii rozwoju Polski na najbliższe lata.

16) 21 września, Warszawa - FIP Warszawa. Tradycyjnie, kolejny już raz, nasza organizacja była
uczestnikiem wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie. Omawiano ważna dla
środowiska pozarządowego problemy.

17) Wrzesień 2010 – kwiecień 2011 - kurs „Profesjonalny menadżer w ngo” organizowany przez
Collegium Civitas w Warszawie . Uczestniczy Prezes Zarządu pani Grażyna Wiącek.

18) 28 września, Warszawa - Konferencja „Zatrudnianie wspomagane” zorganizowana przez Biuro
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Spotkanie służyło wypracowaniu rekomendacji do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Omówione zostały doświadczenia międzynarodowe w zakresie
zatrudniania wspomaganego a także specyfika zatrudniania w odniesieniu do różnych grup osób
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niepełnosprawnych. Konferencja była wstępem do rozpoczynających się prac nad systemowym
uregulowaniem zatrudniania wspomaganego w Polsce.

19) 30 września, Mińsk Mazowiecki – udział w Forum Organizacji Pozarządowych organizowanym
przez starostwo w Mińsku Mazowieckim

20) 20 października, Warszawa - Debata publiczna „System podatkowy od dochodów osobistych na
rzecz rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi zorganizowana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Omówiono system podatkowy od dochodów osobistych, jego podstawy prawne, dane statystyczne a
także znaczenie ulg podatkowych w budżecie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem w świetle
doświadczeń organizacji pozarządowych. Swoimi spostrzeżeniami w tej kwestii podzieliła się m.in.
prezes naszego stowarzyszenia pani Grażyna Wiącek.

21) 25 października, Warszawa - II Mazowiecki Sejmik ds Osób Niepełnosprawnych, zorganizowany
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Wojewódzką Radę ds Osób Niepełnosprawnych w
Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie . Nasze stowarzyszenie reprezentowały prezes Grażyna
Wiącek i członek komisji rewizyjnej Marzena Grochowska.

22) 2-3 listopada, Warszawa - Szkolenie z fundraisingu w Warszawie, wzięła w nim udział Członek
Zarządu pani Marlena Żołądek.

23) 1 grudnia, Warszawa - Seminarium pt.„Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod
kątem istnienia standardów działania” - zorganizowane przez Ministerstwo Departament Pożytku
Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiono raport firmy SMG/KRC
realizującej badanie w tym zakresie (w badaniu wzięła udział m.in. prezes stowarzyszenia Grażyna
Wiącek). Przedstawiono diagnozę działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia
standardów działania i rekomendacje dla polityki. Dyskutowano o znaczeniu i potrzebie procesów
standaryzacji działań trzeciego sektora dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i w perspektywie
priorytetów Polska 2030.

24) 16 grudnia Konferencja „Razem silniejsi – Budowanie Koalicji na rzecz osób z
niepełnosprawnością” zorganizowana przez Koalicję na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. W
spotkaniu wziął udział Minister Pełnomocnik Rządu ds Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawiciele
Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i przedstawiciele PFRON.
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Podziękowania
Bardzo dziękujemy Nowożeńcom

Państwu Renacie i Dariuszowi Piekarskim,
którzy zrobili nam ogromnie miłą niespodziankę, przekazując pieniądze,
które otrzymali w prezencie od swoich gości weselnych zamiast kwiatów.

Bardzo dziękujemy zarządom i pracownikom niżej wymienionych firm
oraz osobom prywatnym, które wsparły naszą działalność statutową.
 Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe z Bydgoszczy
 PARKER HANNIFIN z Warszawy
 Firma PARTNER Spółka Jawna z Mińska Mazowieckiego


TNT Express Polska – nieodpłatne usługi kurierskie



Firma KONSTANS z Mińska Mazowieckiego



Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Mińsk Mazowiecki



Skład Materiałów Budowlanych REPLIN Sp. J.



PBH REMEX Mińsk Mazowiecki



TRANS-CEM Sp.J. G. Jackiewicz i Z. Knap z Niedziałki k. Mińska Mazowieckiego



TRANS Urządzenia Grzewcze Mińsk Mazowiecki



Fundacja WSPÓLNA DROGA

Choszczówka Stojecka

 Firma Ekler
 Piekarnia Kuć
 TOLA Agnieszka Zychowicz

Dziękujemy
Dyrekcji Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego
za pomoc w zorganizowaniu loterii fantowej podczas „Majówki Powiatowej”
oraz za użyczenie sali na zorganizowanie spotkania świątecznego
a paniom kucharkom, uczniom – kelnerom i ich nauczycielce, panu z obsługi
za pomoc w przygotowaniu uroczystej kolacji wigilijnej.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za wszelką pomoc w naszej codziennej pracy.
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Bardzo dziękujemy za dary rzeczowe
firmie Procter & Gamble DS Polska Sp.z o.o., która za pośrednictwem Fundacji WSPÓLNA DROGA
przekazała nam dary: pampersy, chemię gospodarczą i kosmetyki pielęgnacyjne dla dzieci
firmie REHABILITACJA Daniel Kokoszka za stół do masażu
firmie NOWA SZKOŁA za podarowanie artykułów do zajęć plastycznych.

Pomogli nam ludzie wielkiego serca darczyńcy prywatni,
wpłacający kwoty jednorazowo,
a szczególnie ci z nich, którzy zaofiarowali
systematyczne wpłaty na naszą działalność.

Bardzo dziękujemy paniom:
Mariannie Nowickiej, Katarzynie Tomaszewskiej, Ewie Lipce, Ewie Skrzyńskiej, Renacie
Piekarskiej, Joannie Bieniek, Dorocie Gałązka, Ewelinie Jurkowskiej, Katarzynie Gańko, Sylwii
Jurkowskiej, Elżbiecie Dzulikowskiej-Bezak, Agnieszce Osadnik, Grażynie Wiącek,

oraz panom:
Romanowi Nowakowskiemu, Pawłowi Paczka, Markowi Ozimkowi.

Dziękujemy za zaufanie wszystkim Państwu,
którzy wskazaliście naszą organizację jako godną
otrzymania 1% Waszego podatku.
W 2010r. na nasze konto wpłynęła kwota 47 556,91zł.
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3) informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego

rejestru Sądowego.
Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

4) odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia - w załączeniu (strona 26-28)
5)

informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem źródeł.

STRUKTURA PRZYCHODÓW z działalności nieodpłatnej - 2010

zł.

Składki członkowskie określone statutem

9 170,00

Pozostałe przychody finansowe – odsetki bankowe od lokat

2114,82

Razem inne przychody określone statutem,
w tym:

310 469,66

Inne przychody - Łączne DOTACJE BUDŻETOWE zgodnie z
umowami, w tym:

202 247,88

1) PFRON Oddział Warszawa

110 647,88

Program Przełamać izolację

15 600,00

Program „Myślę i Mówię”

2) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (ze środków PFRON)

Obóz „Wolontariuszem być”
18 000,00 w Okunince

4) Mazowiecki Urząd Wojewódzki

13 000,00

Program Przełamać izolację

5) Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

15 000,00

Program Przełamać izolację

6) Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

30 000,00

Program Przełamać izolację

Inne przychody - Łączne przychody ze środków prywatnych
w tym:

108221,78

1) DOTACJE PRYWATNE Fundacja WSPÓLNA DROGA

Program „Myślę i Mówię”
Obóz „Wolontariuszem być”
14 195,00 w Okunince

2) DAROWIZNY FINANSOWE - firmy
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe COGIFER z Bydgoszczy, PARKER
HANNIFIN z Warszawy, PARTNER Spółka Jawna z Mińska
Mazowieckiego, KONSTANS z Mińska Mazowieckiego, Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Mińsk Mazowiecki, Skład Materiałów Budowlanych
REPLIN Sp. J. Choszczówka Stojecka , PBH REMEX Mińsk
Mazowiecki, TRANS-CEM Sp.J. G. Jackiewicz i Z. Knap Niedziałka,
TRANS Urządzenia Grzewcze Mińsk Mazowiecki
3) DAROWIZNY RZECZOWE - firmy: Procter & Gamble DS Polska
Sp.z o.o; Nowa szkoła; Rehabilitacja Daniel Kokoszka; Ekler, Piekarnia
Kuć, TOLA; pracownicy i uczniowie ZS Nr 1; a także TNT Express Polska
– nieodpłatne usługi kurierskie 27 przesyłek o wartości 1000zł.
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STRUKTURA PRZYCHODÓW z działalności nieodpłatnej - 2010

zł.

4) DAROWIZNY FINANSOWE – osoby prywatne

Program Przełamać izolację
Obóz „Wolontariuszem być”
10 734,87 w Okunince

5) Nieodpłatne użyczenie lokalu na prowadzenie działalności statutowej
6) Zbiórka publiczna 3 maja 2010

Obóz „Wolontariuszem być”
960,00 w Okunince

7) Przychody art.27 Ustawy pdoof 1%

Program Przełamać izolację;
47 556,91 Program „Myślę i Mówię”

RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
NIEODPŁATNEJ

6)

18 000,00 Program Przełamać izolację

321 754,48

Informacja o poniesionych kosztach (bez amortyzacji) na realizację celów statutowych

STRUKTURA

KOSZTÓW - działalność nieodpłatna w 2010r.

a) koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych
pożytku publicznego - realizowane projekty i programy –
razem

1. Program “PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ”
2. Projekt “LOKALNY PUNKT INFORMACJI”
3. pomoc materialna rzeczowa (środki czystości i
pielęgnacyjne od PROCTER&GAMBLE)

Integracyjny Obóz szkoleniowo sportowy „Wolontariuszem
być” w Okunince
5. „Myślę i Mówię”
6.koszty udziału w konferencjach i szkoleniach

318 367,12

finansowanie
168 647,88 -dotacje budżetowe;
5 100 -darowizny firmy; 9 501,87
darowizny os. fizyczne; 20 104
-dary rzeczowe i użyczenia;
258 530,48 55 176,73 – 1% podatku.
1 689,08 Składki członkowskie
1 808,00 Dary rzeczowe
18 000 PCPR; 10 695 Fundacja
WSPÓLNA DROGA; 3 300darowizny firm; 960 -zbiórka
publiczna; 1 233-darowizny
34 188,00 prywatne
15 600 Urząd Marszałkowski; 3
500-Fundacja WSPÓLNA
19 101,22 DROGA; 1,22-1% podatku
1 560,22 Składki członkowskie

7. Koszty udziału w Programie „SIEĆ MPD”
b) koszty administracyjnej obsługi programów, bez
amortyzacji
RAZEM koszty realizacji zadań statutowych, bez
amortyzacji

1 490,12 Składki członkowskie
4 851,88 Składki członkowskie
323 219,00

AMORTYZACJA

316,08

RAZEM

323 535,08

udział kosztów administracyjnych
w kosztach administracyjnych ogółem kształtuje się następująco:
Rodzaj kosztów administracyjnych
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zużycie materiałów i energii

1297,73

usługi obce

1158,6

podatki i opłaty – wyciągi KRS

778

koszty podróży służbowych

83,58

wynagrodzenia

1000

amortyzacja

316,08

Pozostałe

533,97

RAZEM koszty obsługi administracyjnej
Przychody z działalności
Koszty działalności
statutowej odpłatnej
statutowej odpłatnej
2400,00

2400,00

5167,96
Zorganizowano zajęcia terapeutyczne
dla Dominika, (60godz), zapłacone
przez Fundację Zdążyć z pomocą z
subkonta indywidualnego dziecka w
tej fundacji.

7) dane o:
a)liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Nie było zatrudnionych na umowę o pracę. Nie prowadzono działalności gospodarczej.
b)łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej,
wynagrodzenie brutto od umów o pracę - nie było
nagrody, premie, inne – nie było
nie prowadzimy działalności gospodarczej
c)wysokości 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,
nie było wynagrodzeń, premii, innych świadczeń dla członków zarządu i komisji rewizyjnej
d)

wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

Na umowę zlecenie zatrudniono 23 osoby do realizacji projektu „Przełamać izolację” i 1 osobę do realizacji
projektu „Myślę i Mówię”
• pedagodzy, terapeuci - 10 osób
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•
•
•
•
•
•
•
•

fizjoterapeuci - 5 osoby
psycholodzy – 1 osoby
specjalista ds procesów i systemów informatycznych – 1 osoba
specjalista ds informacji społeczno prawnej – 1 osoba
specjalista ds wprowadzania danych „Ewidencja Godzin Wsparcia” - 2 osoby
koordynator realizacji projektu „Przełamać izolację”– 1 osoba
księgowa – 1 osoba
sprzątaczka – 1 osoba

specjalista malarz (malowanie po remoncie oświetlenia) – 1 osoba
Wydatki na umowy zlecenia i o dzieło dla specjalistów realizujących projekty: pedagogów, psychologów,
fizjoterapeutów, koordynatora i innych specjalistów wyniosły łącznie 187 360zł.

Podpisano 41 umów - porozumienia na wykonywanie pracy wolontarystycznej na okres dłuższy niż
31 dni.
•

1 umowę na prowadzenie sekretariatu i innych spraw biurowych,

•

2 umowy na wykonywanie pomocniczych prac biurowych,

•

9 umów z wolontariuszami udzielającymi się w stowarzyszeniu, systematycznie pomagającymi
dzieciom w trakcie zajęć terapeutycznych i odwiedzającymi ich w domach rodzinnych,

•

23 umowy z wolontariuszami na organizowanie aktywności i opiekę nad uczestnikami obozu w
Okunince,

•

1 umowa z masażystą,

•

5 umów z osobami pełniącymi obowiązki kadry na obozie w Okunince (2 pedagogów, 2
psychologów, 1 kierownik).

e)udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich
pożyczek,
zgodnie ze statutem nie udzielano pożyczek pieniężnych
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Założono rachunek „Dobry zysk dla firm” w Banku PEKAO S.A.O/Mińsk Mazowiecki. Uzyskane,
korzystniejsze odsetki niż na zwykłym rachunku bankowym, wykorzystano na realizację celów statutowych.
g)wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek,
nie dotyczy, nie nabyliśmy obligacji, akcji.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,
nabytych pozostałych środkach trwałych,
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Nie nabywaliśmy nieruchomości. Zakupiliśmy pomoce edukacyjne do zajęć terapeutycznych i logopedycznych
(zakwalifikowane jako nisko cenne środki trwałe zgodnie z zakładową polityką finansową) na łączną kwotę 12
460,20zł oraz serwer za 11 016,38zł
j)wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych,

AKTYWA
A. Aktywa trwałe
Środki trwałe stanowią środki zakupione do realizacji programów w celu osiągania celów statutowych
stowarzyszenia. Wycenia się je według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, jeśli
wartość netto nabywanego środka była większa niż 3 500zł.
A. II Rzeczowe aktywa trwałe - pomoce i urządzenia wykorzystywane do rehabilitacji i terapii dzieci
oraz platforma dźwigowa . Wartość rzeczowych aktywów trwałych pomniejszona o planowe odpisy
amortyzacyjne.

B. Aktywa obrotowe.
B.I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - dary rzeczowe o wartości łącznej 3 263zł:
•

gadżety otrzymane od Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki, z przeznaczeniem na realizację celów
statutowych, nie wykorzystane w roku 2005-2010 a przewidziane do wykorzystania w latach
następnych – wartość 1230zł

•

część darów ,art. pielęgnacyne, od firmy Procter &Gamble, do dystrybucji w I kwartale 2011r.
wartość 733,00zł

•

stół do masażu otrzymany w darze w grudniu 2010r., nie włączony jeszcze do użytku – wartość
1500zł

B.II Należności krótkoterminowe – Nadpłata z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i podatku od osób
fizycznych – 376zł.
B.III Inwestycje krótkoterminowe - Środki pieniężne w banku, na podstawie wyciągów bankowych
oraz środki pieniężne w kasie na podstawie protokołu stanu kasy na dzień 31.XII. 2009r.- w łącznej
kwocie - 79 136,98zł.
Rachunki bankowe
Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk
Mazowiecki 20 1240 2702 1111 0000
3041 4651

Rachunek bieżący

429,86 zł,

Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk
Mazowiecki 41 1240 2702 1111 0010

Rachunek
pomocniczy dla
środków PFRON

5,99zł, w tym:

0564 1894
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Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk
Mazowiecki 98 1240 2702 1111 0010

1563 79

Rachunek
pomocniczy dla
środków celowych

Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk
Rachunek „Dobry
Mazowiecki 71 1240 2702 2111 0010 6273 zysk”
4830

0,02 zł, odsetki bankowe

78 698,48 zł,

2,63 zł, w tym:

Kasa

w kasie głównej 2,63zł
w kasie pomocniczej 0,00zł

BIV . Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe : brak

PASYWA
A. Kapitał własny
W skład pasywów wchodzą: fundusz statutowy i wynik finansowy za rok obrotowy 2010. Nadwyżka
kosztów nad przychodami zostanie pokryta z Funduszu Statutowego po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego przez Zarząd i Walne Zgromadzenie Członków.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
B.I. Rezerwy na zobowiązania: 2,46zł - dotyczą zwrotu odsetek do PFRON uzyskanych na koncie
pomocniczym dla środków PFRON, zgodnie z zapisami w umowie z tą instytucją - 2,46 zł.
B.III. Rezerwy na zobowiązania: Z tytułu dostaw i usług z datą płatności w styczniu 2011r.: Instytut
Rozwoju Służb Społecznych – 120zł; ENIRO – 738,10zł;
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów: dary rzeczowe - gadżety otrzymane od
Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych, nie wykorzystane
w latach 2005-2009 a przewidziane do wykorzystania w latach następnych - 1230,00zł.

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach;
zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku wartość początkowa

zwiększenie z
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zmniejszenie

stan na koniec roku
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na początek roku
obrotowego

trwałego

tytułu zakupu,
aktualizacji, inne

wartości
początkowej

obrotowego

1) grunty( w tym prawo
użytkowania gruntu)

0,00

2)budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

0,00

3) urządzenia techniczne i maszyny

0,00

4)środki transportu

0,00

5) inne środki trwałe:
RAZEM

115 034,22

22 853,58

9 799,00

128 088,80

115 034,22

22 853,58

9 799,00

128 088,80

umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy składników
majątku trwałego

dotychczasowe
umorzenie na
początek roku
obrotowego

zwiększenia
umorzeń:
dotychczasowych
przejętych z
zakupów,
pozostałych

zmniejszenia
umorzeń
środków
trwałych

stan na koniec roku
obrotowego

1) grunty (w tym prawo
użytkowania gruntu)

0,00

2)budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

0,00

3) urządzenia techniczne i
maszyny

0,00

4)środki transportu

0,00

5)Inne środki trwałe:

114 718,14

23 169,66

9 799,00

128 088,80

RAZEM

114 718,14

23 169,66

9 799,00

128 088,80

8) dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
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Odpisy uchwał Zarządu w 2010r.
Uchwały Zarządu

podjęte na posiedzeniu

w dniu

21 stycznia

2010r.

1) w sprawie realizacji projektów w 2010r.,
2) w sprawie zatrudniania osób zgodnie z harmonogramami i kosztorysami projektów,
3) W sprawie przyjęcia aneksu do Zakładowej Polityki Finansowej na 2010r.
Ad1)Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2010r. uchwala, że w 2010
r. będzie realizowany główny program: PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ. W miarę potrzeb i dostępnych
środków mogą być realizowane inne projekty zgodne z celami statutowymi
stowarzyszenia.Ad2)Uchwala się, że osoby niezbędne do realizacji projektów będą
zatrudniane zgodnie z harmonogramami i kosztorysami projektów realizowanych w 2009r.,
głównie ze środków pozyskanych na ich realizację, ale także ze środków własnych w
zależności od potrzeb. Ad3)W związku z wdrażeniem programu księgowego Symfonia Zarząd
i dostosowaniem jego treści do realizowanych zadań uchwala się aneks do Zakładowej
Polityki Finansowej na 2010r.Podpisali obecni członkowie zarządu: Grażyna Wiącek,
Jolanta Karpińska, Małgorzata Gut, Zdzisław Wiącek, Elżbieta Baranek, Irena
Bukowińska.
Uchwała Zarządu
z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności stowarzyszenia w 2009r
Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 25 marca 2010r. po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem merytorycznym i finansowym przygotowanym przez księgową za 2009r. oraz
sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej uchwala co następuje:
Zarząd przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności
Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym w 2009r. Nadwyżka kosztów nad przychodami zostanie pokryta funduszu
statutowego stowarzyszenia. Podpisali obecni członkowie zarządu: Grażyna Wiącek,
Jolanta Karpińska, Małgorzata Gut, Zdzisław Wiącek, Elżbieta Baranek, Irena
Bukowińska.
Uchwały Zarządu

z dnia 12 kwietnia

2010r.

w sprawie:
1) zatwierdzenia kandydatury Grażyny Wiącek na delegata na Walne Zgromadzenie
Federacji MAZOWIA w dniu 21 maja 2010r.
2) wyjazdu grupy dzieci młodzieży, wolontariuszy i rodziców na obóz szkoleniowo
turystyczno sportowy OKUNINKA 2010
3) zorganizowania zbiórki publicznej w formie loterii fantowej, z przeznaczeniem
zebranych środków na organizację obozu w Okunince.
Ad1) Zarząd jednogłośnie podejmuje uchwałę o delegowaniu Grażyny Wiącek na Walne
Zgromadzenie członków Federacji Mazowia.Ad2) Zarząd przyjmuje do realizacji projekt
wyjazdu grupy dzieci i rodziców na imprezę szkoleniowo turystyczno sportową do
Okuninki. Zarząd poczyni kroki pozyskania finansów na ten cel z PCPR, Urzędu
Marszałkowskiego oraz od prywatnych darczyńców. Celem wyjazdu jest szkolenie
wolontariuszy, integracja młodzieży we wspólnych działaniach na rzecz innych, aktywny
wypoczynek, zdrowa rywalizacja sportowa oraz poznanie uroków wschodnich terenów
Polski. Koordynuje projektem pani Grażyna Wiącek.Ad3) Zarząd podejmuje uchwałę, że w
dniu 3 maja 2010r, podczas festynu na placu przed Zespołem Szkół Nr 1 przy ul.
Budowlanej zorganizuje zbiórkę publiczną w postaci loterii fantowej. W dniu 9 kwietnia
złożono pismo do Urzędu Miasta z prośbą o wydanie pozwolenia na zorganizowanie
zbiórki. Zorganizowaniem zbiórki zajmie się zespół w składzie: Grażyna Wiącek,
Marianna Nowicka, Magdalena Barankiewicz. Zespół nawiąże współpracę z organizatorem
festynu - starostwem powiatowym , dyrekcją Zespołu Szkół Nr 1 oraz Powiatowym
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Przedmioty – losy sprzedawane podczas zbiórki to
darowizny otrzymane od Banku Druga Ręka oraz przedmioty wykonane przez młodzież w
ramach zajęć Klubu Aktywności. Wartość losów ustala się na kwotę 5 zł (pięć
zł).Podpisali obecni członkowie Zarządu: Grażyna Wiącek, Alina Majszyk, Wiesława
Cichocka, Sylwester Redosz, Katarzyna Tomaszewska, Marlena Żołądek
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Uchwały Zarządu

z dnia 23 sierpnia

2010r.

w sprawie:
1) udzielenia pełnomocnictwa pani Grażynie Wiącek, do działania i składania
oświadczeń woli w imieniu Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i
Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
przed Dyrektorem Oddziału
Mazowieckiego PFRON w sprawach dotyczących realizacji wieloletniej umowy
dofinansowania nr ZZO/000034/07/D: podpisywanie umów, aneksów do umów, wniosków,
sprawozdań z realizacji zadania a także negocjowania warunków realizacji umów.
2) udzielenia pełnomocnictwa pani Alinie Majszyk, do działania i składania
oświadczeń woli w imieniu Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i
Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
przed Dyrektorem Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej w sprawach dotyczących realizacji umowy Nr 288/10
zawartej w dniu 30 czerwca 2010r.: podpisywanie umów, aneksów do umów, wniosków,
sprawozdań z realizacji zadania a także negocjowania warunków realizacji umów.
Ad1) Zarząd jednogłośnie podejmuje uchwałę o udzieleniu pełnomocnictwa pani Grażynie
Wiącek, do działania i składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Mazowieckiego
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym przed
Dyrektorem Oddziału Mazowieckiego PFRON w sprawach dotyczących realizacji wieloletniej
umowy dofinansowania nr ZZO/000034/07/D: podpisywanie umów, aneksów do umów, wniosków,
sprawozdań z realizacji zadania a także negocjowania warunków realizacji umów.Ad2)
Zarząd jednogłośnie podejmuje uchwałę o udzieleniu pełnomocnictwa pani Alinie Majszyk,
do działania i składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Mazowieckiego
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym przed
Dyrektorem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w sprawach dotyczących realizacji
umowy Nr 288/10 zawartej w dniu 30 czerwca 2010r.: podpisywanie umów, aneksów do umów,
wniosków, sprawozdań z realizacji zadania a także negocjowania warunków realizacji
umów. Mińsk Mazowiecki, 23 sierpnia 2010r. Podpisali obecni członkowie Zarządu:
Grażyna Wiącek, Alina Majszyk, Wiesława Cichocka, Sylwester Redosz, Katarzyna
Tomaszewska, Marlena Żołądek.
Uchwała Nr 1/09/2010 z dnia 17.09.2010r.
w sprawie: przystąpienia Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji
na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”. Na podstawie paragrafu 3
oraz paragrafu 8 pkt 4 Statutu Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i
Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia na
Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
uchwala, co następuje: §1
Przystąpić jako członek zwyczajny do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz
Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”z siedzibą w Zamościu i przyjąć statut
Związku. §2 Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym upoważnia do reprezentowania Stowarzyszenia w spotkaniach
Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
„Sieć MPD”Panią Grażynę Wiącek i Panią Alinę Majszyk. §3 Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Podpisali obecni członkowie Zarządu: Grażyna Wiącek, Alina Majszyk,
Wiesława Cichocka, Sylwester Redosz, Katarzyna Tomaszewska, Marlena Żołądek
Uchwała Nr 1/11/2010
z dnia 20.11.2010r.w sprawie: podpisania umowy na wykonanie serwisu internetowego
Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym z wybraną firmą. Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i
Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
po rozpatrzeniu ofert 2 firm: firmy
Agencja Interaktywna Migomedia z Warszawy i firmy Heuristic z Krosna, które napłynęły
w formie odpowiedzi na zapytanie o cenę, zakres i jakość wykonania strony. uchwala, co
następuje: §1 Zlecić wykonanie serwisu internetowego dla stowarzyszenia firmie
Heuristic z Krosna, z uwagi na przystępną cenę, obejmującą specjalne ceny dla
organizacji non profit i jakość porównywalną z firmą Migomedia a znacznie droższą. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisy członków Zarządu obecnych na
zebraniu: Grażyna Wiącek, Alina Majszyk,
Sylwester Redosz, Katarzyna Tomaszewska,
Marlena Żołądek
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Uchwały Zarządu

z dnia 15 grudnia 2010r.
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