Sprawozdanie merytoryczne
z działalności w 2009r.
1)nazwa stowarzyszenia, jego siedzibę i adres, datę 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 www.stowmpd.org.pl

e-mail: stowmpd@wp.pl

Zostało zarejestrowane 29 października 1998 r. w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem rej. 819, w Sądzie
Okręgowym w Siedlcach.
Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem 0098165,
dnia 22 kwietnia 2002 r. Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
24 lutego 2004r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego
nr KRS 0000098165
NIP 822-18-54-130
REGON 711 580 501
Władze Stowarzyszenia:
Prezes Zarządu
Grażyna Wiącek

Mińsk Mazowiecki

Wiceprezes Zarządu

Jolanta Karpińska

Mińsk Mazowiecki

Sekretarz Zarządu

Małgorzata Gut

Mińsk Mazowiecki

Skarbnik Zarządu

Elżbieta Baranek

Mińsk Mazowiecki

Członek Zarządu

Zdzisław Wiącek

Mińsk Mazowiecki

Członek Zarządu

Irena Bukowińska

Dąbrowa, gm. Siennica

2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,
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Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, niezależną, apolityczną, nie
nastawioną na zysk, nie prowadzącą działalności gospodarczej.
Działalność statutowa jest prowadzona nieodpłatnie. 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.
Stowarzyszenie powstało 23 maja 1998r. z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych, wcześniej
działających w KOLE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ DZIECI w Siedlcach. Zrzesza rodziny z byłego województwa siedleckiego i kontynuuje misję
Koła na terenie powiatu mińskiego. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków do
wszechstronnego rozwoju, opieki, leczenia, rehabilitacji leczniczej i społecznej, edukacji, rozwijania
zainteresowań, wypoczynku dzieci oraz młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, pomoc ich rodzinom
oraz wspieranie informacyjne, szkoleniowe i techniczne organizacji pożytku publicznego i inicjatyw
obywatelskich działających także na rzecz osób niepełnosprawnych.
Misją stowarzyszenia jest wspieranie rodzin wychowującej dziecko niepełnosprawne,
integracja niepełnosprawnych ze zdrowymi dziećmi i młodzieżą,
pomoc dziecku w jego rozwoju psychoruchowym,
pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych,
pokonywanie barier psychologicznych i społecznych,
uświadomienie i uwrażliwienie społeczeństwa na niepełnosprawność.
Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym na
miarę swoich możliwości realizuje liczne zadania i odpowiada na potrzeby społeczeństwa głównie powiatu
mińskiego oraz powiatu 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
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e)

f)
g)
h)
i)

j)

masowego przekazu, biznesem oraz innymi grupami osób zainteresowanymi rozwiązywaniem
wszelkich problemów dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin: lekarzami, rehabilitantami, pedagogami,
psychologami i terapeutami.
Integrowanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w
wyniku uszkodzenia CUN, także w czasie wypadków komunikacyjnych,w środowisku zdrowych
rówieśników; propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw:
organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, krajoznawczych i
turystycznych, festynów, spotkań okolicznościowych itp.
Animowanie, organizowanie i promowanie ruchu wolontariackiego wokół pomocy dzieciom
niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Organizowanie i współorganizowanie turnusów rehabilitacyjno wypoczynkowo leczniczych kolonii i
obozów integracyjnych oraz integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci niepełnosprawnych.
Gromadzenie funduszy na cele działalności Stowarzyszenie poprzez organizowanie różnych form
obdarowywania (kupno cegiełek, datki w zbiórce publicznej, aukcje, loterie, sprzedaż twórczości
podopiecznych)
Podejmowanie zadań w dziedzinie terapii, oświaty, opieki, wychowania, upowszechniania kultury
fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży.
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 2009r. Stowarzyszenie realizowało dwa obszerne programy, których celem było:

1. 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 w stowarzyszenia oraz objęcie opieką nowych zgłaszających się rodzin,
poszerzenie i uatrakcyjnienie prowadzonej dotąd terapii i rehabilitacji podopiecznych w ramach
realizowanego programu „PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ”

2. wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych, ich aktywizacja i profesjonalizacja działań przez nie
prowadzonych, ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów lokalnych na terenie powiatu
mińskiego poprzez kontynuację Programu “ Lokalny Punkt Informacji dla organizacji
pozarządowych powiatu mińskiego”

Ad 1) PROGRAM “PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ”
W 2009r. kontynuowaliśmy realizację programu pomocy dzieciom niepełnosprawnym PRZEŁAMAĆ
IZOLACJĘ. Dzięki temu programowi udało się, za pośrednictwem wskazanych w statucie form działania,
zrealizować cele stowarzyszenia.
Prowadzone były następujące działania:
 zajęcia Grupy Wsparcia dla rodziców, opiekunów i młodzieży niepełnosprawnej
 indywidualna pomoc psychologiczna dla rodzin i osób niepełnosprawnych
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 pedagogiczne

zajęcia terapeutyczne dla dzieci, zajęcia z wykorzystaniem techniki
komputerowej,

 terapia SNOEZELEN w Sali Doświadczania Świata
 rehabilitacja lecznicza dla dzieci i młodzieży
 Klub Aktywności dla młodzieży niepełnosprawnej
 integracyjne warsztaty artystyczne plastyczne i muzyczno ruchowe z udziałem wolontariuszy
 okazjonalne integracyjne imprezy towarzyskie
 regularne rodzinne wyjazdy na basen
 młodzieżowy wolontariat - Klub Wolontariatu

Proponowane działania stanowiły kompleksową ofertę pomocy, wyjścia z izolacji społecznej rodzin, które
potrzebowały wsparcia i wymiany doświadczeń, a także pomocy w rehabilitacji i wspomagania edukacyjnego
dla ich dzieci, porad specjalistów i pomocy wolontariuszy. W wyniku realizacji programu wzrosły
umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z wychowaniem dziecka
specjalnej troski. Wzrosła społeczna wrażliwość, rozszerzyła się idea wolontaryzmu w powiecie mińskim. Stan
zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci nie pogorszył się a w wielu przypadkach uległ poprawie.
Programem zostało objętych 40 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym o skromnym statusie majątkowym,
mieszkających w Mińsku Mazowieckim i gminach powiatu mińskiego (gm. Cegłów, gm. Jakubów, gm.
Siennica, gm. Mrozy, gm. Dębe Wielkie), powiatu otwockiego i powiatu siedleckiego; 32 dzieci
niepełnosprawnych i młodzieży: dziewcząt i chłopców w wieku 2 – 25 lat, ich rodzeństwo; 10 uczniów
mińskich szkół średnich i gimnazjum, w większości dziewcząt, pedagodzy mińskich szkół średnich.
W ramach realizowanego programu odbyło się:
1223 godziny zajęć rehabilitacji leczniczej prowadzonych przez sześcioro fizjoterapeutów
400 jednostek terapeutycznych w Sali Doświadczania Świata
363 godziny terapeutycznych zajęć edukacyjnych
320 godzin zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem techniki komputerowej
540 godzin zajęć dla młodzieży w ramach KLUBU AKTYWNOŚCI, zajęcia z pedagogiem, warsztaty
plastyczne i muzyczno ruchowe, kurs języka angielskiego i zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem.
60 godz zajęć plastycznych i muzyczno ruchowych dla dzieci
Rodzice i opiekunowie skorzystali z pomocy psychologicznej w liczbie 20 godzin zajęć.

Projekt „Myślę i mówię”
W tym roku po raz pierwszy wprowadziliśmy zajęcia terapii logopedycznej i komunikacji pozawerbalnej. W
120 godzinach zajęć prowadzonych przez doświadczonego neurologopedę uczestniczyło 8 dzieci. Dzieci dotąd
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niekomunikujące się w ogóle z otoczeniem zaczęły współpracować; 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 Zarząd Powiatu Mińskiego oraz
Fundację WSPÓLNA DROGA, naszą organizację partnerską.
W trakcie realizacji programu zorganizowaliśmy wiele imprez integracyjnych oraz wzięliśmy udział w
imprezach organizowanych przez inne organizacje i instytucje.:
1.

Spotkanie towarzyskie matek z okazji 1 dnia wiosny ”babskie gadanie” - 21 marca 2009

2.

Wyjazd na VIII Rodzinną Integracyjną Olimpiadę Sportową do Warszawy do zaprzyjaźnionego
Stowarzyszenia KRASNAL - 7 czerwca 2009

3.

Wakacyjny wyjazd do Puszczykowa na III INTEGRACYJNĄ RODZINNĄ WYPRAWĘ PO
ZDROWIE I PRZYGODĘ – 10 - 24 czerwca 2009

4.

Piknik integracyjny w Siennicy zorganizowany przez Stowarzyszenie „SIGMA”- 10 września 2009

5.

Wycieczkę dla młodzieży do ZOO i na Stare Miasto z małym „co nie co” w kawiarni Bliklego - 29
września 2009

6.

Wyjazd dzieci młodszych w towarzystwie dzieci ze Szkoły w Lipinach na integracyjną pełną wrażeń
wycieczkę do warszawskiego ZOO - 9 października 2009

7.

Wyjazd młodzieży do Teatru ROMA w Warszawie na przedstawienie „Upiór w operze” – 5 listopada
2009

8.

Wyjazd dzieci młodszych na spotkanie choinkowe do Teatru LALKA zorganizowane przez
Stowarzyszenie Bardziej Kochani.– 29 listopada 2009

9.

Wycieczka młodzieży do Sejmu na zaproszenie parlamentarnego Zespołu ds. Osób
Niepełnosprawnych i udział młodzieży w seminarium pod patronatem marszałka Sejmu Bronisława
Komorowskiego na temat Projektu ustawy o ułatwieniach wyborczych dla osób niepełnosprawnych –
1 grudnia 2009

10.

Wyjście na II Integracyjny Koncert Mikołajkowy do kina Światowid na zaproszenie Stowarzyszenia
Dzieciom Radość – 8 grudnia 2009 przed południem

11.

Wyjście na „Baśniowe Mikołajki Integracyjne” na zaproszenie Dyrekcji i Wolontariuszy Gimnazjum i
Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej – 8 grudnia 2009 po południu.

12.

Integracyjne spotkanie świąteczne dla dzieci, młodzieży, rodziców, terapeutów i
przyjaciół stowarzyszenia - 11 grudnia 2009

Od początku roku kontynuowano współpracę w ramach KLUBU WOLONTARIATU z wolontariuszkami,
uczennicami z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego. Uczennice
odwiedzały dzieci w ich rodzinnych domach a także asystowały i opiekowały się dziećmi w trakcie warsztatów
plastycznych. Dwie wolontariuszki wykonywały prace biurowe na rzecz stowarzyszenia. Nawiązano kontakt z
Centrum Wolontariatu działające przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.
Pozyskano z stamtąd 1 wolontariuszkę do organizowania czasu wolnego dziecku w jego dom oraz jedną
dziewczynę do pomocy chłopcu w nauce języka angielskiego. Przyjęto do pracy w ramach porozumienia
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wolontariackiego 3 wolontariuszki, słuchaczki Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie asystent osoby
niepełnosprawnej. Regularnie pracowały w Klubie Aktywności z młodzieżą oraz pomagały małym dzieciom.
Realizację i programu PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ w roku 2009 wsparli
 PFRON – dotacja – 134 955zł
 PFRON przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – dotacja 25 425,41zł (na windę =50%kosztów)
 Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej – dotacja 7000zł
 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Departament Edukacji i Sportu – dotacja 20 000zł
 Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki – dotacja 18 500zł
 Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki – dotacja 29 000zł
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim – dotacja 5 000zł
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim– użyczenie lokalu
 Gimnazjum Miejskie Nr 2 w Mińsku Mazowieckim - użyczenie sali na integracyjne spotkanie świąteczne
 Zespół Szkół Ekonomicznych – współpraca z wolontariatem szkolnym
 Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim – współpraca z

wolontariatem szkolnym


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



Samorząd Uczniowski Gimnazjum Miejskiego Nr 3 – darowizna finansowa 100zł

 Firma PARTNER z Mińska Mazowieckiego – darowizna finansowa 600zł


TNT Express Polska – nieodpłatne usługi kurierskie o wartości 2000zł



Firma KONSTANS z Mińska Mazowieckiego – darowizna finansowa - 1000zł



Spółdzielnia Mieszkaniowa Mechanik z Mińska Mazowieckiego – darowizna finansowa 200zł



Kancelaria Radcy Prawnego Stanisława Domalewskiego – darowizna 100zł



Fundacja WSPÓLNA DROGA - dotacja 3500zł



Pralnia Chemiczna Śnieżka z Mińska Mazowieckiego, Centrum Zoologiczno Wędkarskie Grzegorz
Rokicki z Mińska Mazowieckiego, Kwiaciarnia „FREZJA” z Mińska Mazowieckiego – darowizna
finansowa – w łącznej kwocie 190zł



Pomogli nam ludzie wielkiego serca z całej Polski, wpłacając na naszą działalność 1% swojego podatku i
darowizny finansowe.

Darami rzeczowymi na zorganizowanie spotkania świątecznego wsparli nas:
 Księgarnia Stary Rynek – wydawnictwa książkowe
 CASS FILM – wydawnictwa książkowe
 Sklep z zabawkami przy ul. Siennickiej - zabawki
 Firma Ekler - tort
 Piekarnia Kuć - pieczywo
 Agnieszka Zychowicz - pierogi
 Rafał Majewski - ciasta
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Ad 2) PROGRAM “LOKALNY PUNKT INFORMACJI
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”
W 2009r. realizowaliśmy projekt “Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji dla organizacji
pozarządowych z terenu powiatu mińskiego”
Celem projektu było wspieranie organizacji pozarządowych działających w powiecie mińskim. W

ramach zadania zorganizowaliśmy doradztwo, konsultacje i szkolenia dla organizacji pozarządowych,
a także kolejną konferencję - VIII Forum Inicjatyw Pozarządowych. Służyliśmy zainteresowanym
pomocą techniczną w postaci możliwości korzystania z komputera z dostępem do internetu, drukarki,
kopiarki, telefonu. Powyższe świadczono w siedzibie Mazowieckiego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci
i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 12.
Szkolenia odbywały się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim i w sali
szkoleniowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Specjaliści dyżurowali w Lokalnym Punkcie 2
razy w tygodniu,

we wtorki w godz 9 – 13

i w piątki

w godz. 16 – 20. Umawiali się z

potrzebującymi także w inne dni, w zależności od potrzeb i możliwości. Przeprowadzono 50 godzin
konsultacji księgowych dla młodych organizacji nie prowadzących działalności gospodarczej. W
ramach programu zorganizowano 4 szkolenia prowadzone przez ekspertów w danej dziedzinie.
Pierwsze szkolenie „Podstawy prawne i obowiązki administracyjne obowiązujące w organizacji
pozarządowej” odbyło się 12 maja 2009r. Uczestniczyło w nim 16 osób
Drugie szkolenie, które odbyło się 21 października a dotyczyło „Prowadzenia księgowości w aspekcie
budżetowania i rozliczania realizowanych projektów” Uczestniczyło w nim 11 osób.
Trzecie szkolenie, które odbyło się 18 listopada i dotyczyło bardzo ważnej tematyki: „Standardów w
organizacjach pozarządowych – jawności działań i przejrzystości finansów”. Wzięło w nim udział 9
osób.
Czwarte szkolenie pt „Budowanie zespołu” odbyło się w dniu 2 grudnia Wzięło w nim udział 9 osób.

Ponadto, w ramach współpracy LPI z Fundacją Jesteśmy Aktywni udało się w Mińsku Mazowieckim

zorganizować bardzo potrzebne seminarium „Przedsiębiorczość społeczna i jej wpływ na ożywienie
gospodarcze powiatu”

i szkolenie dla organizacji „Rola organizacji pozarządowych w rozwoju

przedsiębiorczości społecznej”. Wydarzenia te były realizowane i finansowane przez Fundację Jesteśmy
Aktywni w ramach projektu „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ”.

W ramach projektu, we współpracy z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zorganizowaliśmy 5 spotkań
warsztatowych z moderatorem, których celem była integracja środowiska a także próba budowy porozumienia
między organizacjami z powiatu mińskiego, porozumienia będącego partnerem dla samorządu. Udział wzięli
przedstawiciele organizacji działających na polu pomocy społecznej. Wymienialiśmy się doświadczeniami,
dyskutowaliśmy o tym jaki ma być

trzeci sektor, jaka powinna być nasza współpraca z samorządem.

Zastanawialiśmy się nad tym co nas pcha do działania, do współpracy a co hamuje naszą działalność, co nam
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może pomóc w realizacji naszych celów statutowych, do czego potrzebny nam samorząd

a do czego

samorząd potrzebuje naszych organizacji. Wspólnie , jako Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu
Mińskiego wystąpiliśmy do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej możliwości korzystania z zasobu Miasta tzw „zielonego domku” przez organizacje
pozarządowe. Formę pisma konsultowaliśmy z Pozarządowym Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
przy Stowarzyszeniu Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Otrzymaliśmy odpowiedź od Burmistrza z
wyjaśnieniem sprawy. Podczas spotkań analizowaliśmy Projekt Programu współpracy przesłany do
konsultacji przez Starostwo. Wypracowaliśmy nasze wspólne stanowisko i przesłaliśmy je do starostwa.
Podczas spotkań pracowaliśmy nad formułą powiatowego Forum Inicjatyw Społecznych, które zamierzaliśmy
wspólnie zorganizować. Najważniejszy temat to współpraca z samorządem a także dzielenie się dobrymi
doświadczeniami. Udało nam się wspólnie zorganizować tę konferencję. Naszą współpracę zamierzamy
kontynuować.
W realizacji tego programu pomagali


Mazowiecki Urząd Wojewódzki - dotacja – 3 000zł



Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Organizacji – dotacja 17 400zł



Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki – dotacja, i użyczenie sal szkoleniowych i seminaryjnych –
10 000zł



Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie – użyczenie sali szkoleniowej



Społeczna Powiatowa Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mińsku Mazowieckim – wsparcie
merytoryczne i organizacyjne



Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA - wsparcie merytoryczne i organizacyjne.



Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – jedno bezpłatne szkolenie, catering i materiały
szkoleniowe oraz wsparcie merytoryczne



Fundacja Jesteśmy Aktywni - bezpłatne szkolenie, catering i materiały szkoleniowe



Ludzie z całej Polski, wpłacając na naszą działalność 1% swojego należnego podatku.

SZKOLENIA, KOFERENCJE, WSPÓŁPRACA
Przedstawiciele Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym w 2009r. brali aktywny udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach,
dotyczących działalności organizacji pozarządowych w sferze polityki społecznej mających na celu:
 podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie zarządzania organizacją
 wspólne rozwiązywanie palących problemów dotyczących osób niepełnosprawnych, postrzeganych

przez nich samych i ich opiekunów jako osoby dyskryminowane.
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Przedstawiciele Zarządu i członkowie stowarzyszenia wzięli udział:
1. w spotkaniu zorganizowanym przez Forum Polityki Społecznej przy Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim, Warszawa, 6 lutego 2009r.
2. w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie powołania powiatowych i wojewódzkich
Rad Działalności Pożytku Publicznego, Warszawa, 4 marca 2009r.
3. w spotkaniu szkoleniowym organizacji pozarządowych z powiatu mińskiego na temat dostępności
programów unijnych dla organizacji pozarządowych , Mińsk Mazowiecki, 23 marca 2009r.
4. w spotkaniu z Wojewódzką Radą ds Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim ,
Warszawa, 16 kwietnia 2009r.
5. w I Walnym Zebraniu Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością – nasze stowarzyszenie
wstąpiło w poczet członków Koalicji, Warszawa, 21 kwietnia 2009r.
6. w szkoleniu „Podstawy prawne i obowiązki administracyjne obowiązujące w organizacji
pozarządowej” zorganizowanym przez LPI w Mińsku Mazowieckim, Mińsk Mazowiecki, 12 maja
2009r
7. w cyklu moderowanych warsztatów integrujących środowisko ngo powiatu mińskiego,
budujących porozumienie między organizacjami z powiatu mińskiego, organizowanych przez LPI
w Mińsku Mazowieckim. Odbyły się one w Mińsku Mazowieckim w dniach: 5 VI; 27 VIII; 25
IX; 23 X; 16 XI 2009r.
8. w szkoleniu dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone w ramach art 36 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych , organizowanym przez PFRON /Oddział Mazowiecki, Warszawa, 16 czerwca
2009r.
9. w VI Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie, - ”Polska prezydencja w
radzie UE w 2011 – perspektywy współpracy III sektora i administracji publicznej”, Warszawa,
24 września 2009r.
10. w VIII Powiatowym Forum Inicjatyw Pozarządowych w Mińsku Mazowieckim „działajmy
wspólnie – partnerstwo i komunikacja” zorganizowanym przez nieformalną grupę organizacji
pozarządowych z powiatu mińskiego ze wsparciem LPI w Mińsku Mazowieckim, Mińsk
Mazowiecki, 12 października 2009r.

11. w szkoleniu „Prowadzenie księgowości w aspekcie budżetowania i rozliczania realizowanych
projektów”. Zorganizowanym przez LPI w Mińsku Mazowieckim, 21 października 2009r.

12. w seminarium „Przedsiębiorczość społeczna i jej wpływ na ożywienie gospodarcze powiatu”
realizowanym i finansowanym przez Fundację Jesteśmy Aktywni w ramach projektu
„AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ”, dofinansowanego przez Program
Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Mińsk Mazowiecki, 27 października 2009r.

13. w szkoleniu dla organizacji „Rola organizacji pozarządowych w rozwoju przedsiębiorczości
społecznej” realizowanym i finansowanym przez Fundację Jesteśmy Aktywni w ramach
projektu „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ”, dofinansowanego przez
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Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Mińsk Mazowiecki, 28 października
2009r.
14. w seminarium „Centrum Wsparcia organizacji pozarządowych – szanse i wyzwania”
podsumowującym projekt „Promocja współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a
innymi sektorami na Mazowszu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie BORIS i Federację
MAZOWIA w Warszawie – Warszawa, 29 października 2009r.
15. W warsztatach „Zarządzanie cyklem

projektu: metodologia

przygotowania projektów

europejskich” zorganizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
Siedlce, 9 listopada 2009r..
16. w Konferencji „Europejski Fundusz Społeczny na Mazowszu – subregion siedlecki”
organizowanej przez Ośrodek EFS w Siedlcach, Siedlce, 18 listopada 2009r.

17. w szkoleniu „Standardy w organizacjach pozarządowych – jawność działań i przejrzystość
finansów”, zorganizowanym przez LPI w Mińsku Mazowieckim, Mińsk Mazowiecki, 18 listopada
2009r.
18. w seminarium pod patronatem Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego na temat „Projektu
ustawy o ułatwieniach wyborczych dla osób niepełnosprawnych” na zaproszenie Parlamentarnego
Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych – 1 grudnia 2009r.
19. w szkoleniu „Budowanie zespołu” - Mińsk Mazowiecki, 2 grudnia 2009r.
20. w spotkaniu warsztatowym członków Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, której
jesteśmy członkiem, po hasłem „Razem silniejsi – budowanie koalicji na rzecz osób z
niepełnosprawnością. - 15 grudnia 2009r.

Projekt „SIEĆ MPD”
W 2009r. Stowarzyszenie kontynuowało swój udział w projekcie rozpoczętym w 2008r.: „Sieć MPD”.
Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego przez Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” z Zamościa.

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.
W 2009r. wzięliśmy udział w bezpłatnym szkoleniu z zakresu zintegrowanego usprawniania dzieci z mpd.
"Podstawowe założenia, zasady i metodyka zintegrowanego usprawniania dzieci z mózgowym
porażeniem dziecięcym". Odbyło się ono w Zamościu w dniach 18 – 22 maja 2009. Wymienialiśmy się
wiedzą i doświadczeniem podczas wizyt studyjnych w placówkach prowadzonych przez organizacje
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uczestniczące w projekcie a także za pośrednictwem strony internetowej i forum internetowego. Podczas
pierwszej tygodniowej wizyty (20 – 24 kwietnia 2009) byliśmy gośćmi Stowarzyszenia OSTOJA z
Wrocławia. Druga wizyta odbyła się w gościnnych progach Stowarzyszenia OŻAROWSKA z Warszawy.
Okazją do wymiany wiedzy i opinii jest również strona i forum internetowe – www.siecmpd.pl. Na
powyższej stronie zamieszczane są artykuły i Biuletyn Sieci MPD, dostępne również w wersji drukowanej.
W ramach projektu odbywają się także spotkania z przedstawicielami administracji rządowej w celu
dyskusji nad sposobem dystrybucji środków publicznych przeznaczonych na integrację, rehabilitację i
edukację osób z mpd . Prowadzone jest także inwentaryzacja potencjału kadrowego i instytucjonalnego
organizacji chętnych do wdrożenia standardów pracy placówki dla osób z mpd. Projekt będzie
kontynuowany w 2010r.

Podziękowania
Bardzo dziękujemy Nowożeńcom z Mińska Mazowieckiego i okolic, a także z Warszawy, którzy
zrobili nam ogromnie miłą niespodziankę, przekazując pieniądze, które otrzymali w prezencie od swoich
gości weselnych zamiast kwiatów. Pieniądze w ten sposób zebrane, zgodnie z planami, przeznaczyliśmy
na trwałą inwestycję ułatwiającą życie naszym podopiecznym a mianowicie zainstalowaliśmy
platformę dźwigową w siedzibie stowarzyszenia. W 2009r. wreszcie sfinalizowaliśmy rozpoczęty w
2008r. Projekt „WINDA”. Otrzymaliśmy na ten cel 50% wartości inwestycji ze środków PFRON od
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Pozostałe środki do dary nowożeńców i wpłaty 1% podatku.

Bardzo dziękujemy 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 na Łączną kwotę 5 600zł. Zgodnie z życzeniem darczyńcy dary zostały przekazane potrzebującym
podopiecznym stowarzyszenia.

Bardzo dziękujemy firmie TNT Express Polska, za podarowanie nam nieodpłatnie przesyłek kurierskich.
Dzięki temu oszczędzamy na kosztach biurowych i więcej pieniędzy przeznaczamy na terapię i
rehabilitację dzieci.

Jesteśmy wdzięczni firmie PARTNER i firmie KONSTANS z Mińska Mazowieckiego – za
darowizny finansowe na zorganizowanie wakacyjnego wypoczynku a także spotkania wigilijnego dla
naszych dzieci.
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Za darowizny finansowe w 2009r. dziękujemy Państwu:
Ewie Wocial Składanowskiej
Piotrowi Matzanke
Andrzejowi Plewce
Teresie Szeląg
Marii Albrechcińskiej – Oleksiuk
Stanisławowi Domalewskiemu
Monice Gregorczuk
Katarzynie Adamskiej
Zuzannie i Piotrowi Jeznackim

Dziękujemy za zaufanie wszystkim Państwu,
którzy wskazaliście naszą organizację jako godną otrzymania 1% Waszego podatku.
W 2009r. na nasze konto wpłynęła kwota 75 761,79zł. Nie zmarnujemy jej.

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

5)

informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem źródeł.
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STRUKTURA PRZYCHODÓW - 2009

zł.

%

składki określone statutem

7 740,00

pozostałe przychody finansowe – odsetki bankowe od
lokat

2 741,91

2%

razem inne przychody określone statutem,
w tym:

395 057,58

DOTACJE BUDŻETOWE zgodnie z umowami

270 280,41

PFRON Oddział Warszawa

134 955,00

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego –
Departament Edukacji i Sportu

20 000,00

Urząd Marszałkowski ,Województwa Mazowieckiego –
Departament Organizacji i Nadzoru ds.OrganizacyjnoPrawnych

17 400,00

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego –
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

25 425,41

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (ze środków
PFRON)

5 000,00

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

10 000,00

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

28 500,00

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

29 000,00

67%

DOTACJE PRYWATNE Fundacja WSPÓLNA
DROGA

3 500,00

1%

DAROWIZNY FINANSOWE - firmy KONSTANS
Mińsk Mazowiecki; PHU PARTNER Mińsk
Mazowiecki;

2 090,00

1%

DAROWIZNY RZECZOWE - firmy

9 623,37

2%

DAROWIZNY FINANSOWE – osoby prywatne

15 795,41

4%

Nieodpłatne użyczenie lokalu na prowadzenie
działalności statutowej

18 000,00

4%

Przychody art.27 Ustawy pdoof 1%

75 768,39

19%

405 539,49

100%

RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

STATUTOWEJ

6)

Informacja o poniesionych kosztach (bez amortyzacji) na

realizację celów statutowych – 434 836,44zł
administrację – 3 039,54zł.
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STRUKTURA

KOSZTÓW

2009r.

a) koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych
pożytku publicznego - realizowane projekty i programy –
razem
434 836,44

kwota

%

285 569,00

1. Program “PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ”
2. Projekt “LOKALNY PUNKT INFORMACJI”

36 632,85

3. pomoc materialna rzeczowa
4. Projekt “III Integracyjna Rodzinna Wyprawa po
zdrowie i przygodę”- Puszczykowo 2009

5 600,00
98%

40 439,50
6 000,00

5. Myślę i Mówię

58 272,78

6. Projekt „WINDA”

7. udział w konferencjach i szkoleniach

2 322,31

b) koszty administracyjnej obsługi programów w tym
amortyzacja – 5323,60

8 363,14
443 199,58

RAZEM koszty realizacji zadań statutowych

2%

100%

Procentowy udział kosztów administracyjnych
do kosztów administracyjnych ogółem kształtuje się następująco:
Rodzaj kosztów administracyjnych

kwota

%

zużycie materiałów i energii

72,95

1

usługi obce

897,85

11

podatki i opłaty – wyciągi KRS

818,00

10

koszty podróży

250,74

3

wynagrodzenia

1 000,00

14

amortyzacja

5 323,60

64

RAZEM koszty obsługi administracyjnej

8 363,14

100

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
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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,

Wydatki na umowy zlecenia i o dzieło dla specjalistów realizujących projekty: pedagogów, psychologów,
fizjoterapeutów, trenerów szkoleń, konsultantów i ekspertów, koordynatorów i innych specjalistów
wyniosły łącznie 164 104,84zł.
Zatrudnienie na umowę zlecenie/ umowę o dzieło ramach prowadzonych projektów – 33 osoby:
pedagodzy, terapeuci - 12 osób
fizjoterapeuci - 5 osoby
psycholodzy – 2 osoby
specjalista ds procesów i systemów informatycznych – 1 osoba
koordynatorzy realizacji projektów – 3 osoby
trenerzy i koordynatorzy szkoleń, konsultanci i eksperci - 8 osób
księgowa – 1 osoba
sprzątaczka – 1 osoba

Podpisano 9 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
6 umów z wolontariuszami udzielającymi się w stowarzyszeniu, pomagającymi dzieciom w trakcie zajęć i
odwiedzającymi ich w domach rodzinnych.

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,
miesięczne lokaty bankowe w wysokości 80 000 - 100 000zł lokowano na rachunku Banku PEKAO
S.A.O/Mińsk Mazowiecki . Uzyskane odsetki 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.
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h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie, nabytych pozostałych
środkach trwałych,

Nie nabywaliśmy nieruchomości. Pozostałe zakupione środki trwałe w roku 2009 to: urządzenie
rehabilitacyjno terapeutyczne – 5600zł; platforma dźwigowa – 50 997,22zł; komin o pieca CO – 6500zł;
urządzenie czyszcząco filtrujące do sal rehabilitacyjno terapeutyczntch – 7 590zł
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: gadżety otrzymane od Stowarzyszenia
Bank Drugiej Ręki, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych, nie wykorzystane w roku 20052009 a przewidziane do wykorzystania w latach następnych.
B.II Należności krótkoterminowe – należność od Fundacji WSPÓLNA DROGA, zgodnie z zawartą
umową na realizację projektu „Myślę i Mówię”
B.III Inwestycje krótkoterminowe - Środki pieniężne w banku, na podstawie wyciągu bankowego oraz
środki pieniężne w kasie na podstawie protokołu stanu kasy na dzień 31.XII. 2009r.
Rachunki bankowe
Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk
Mazowiecki 20 1240 2702 1111 0000
3041 4651

Rachunek bieżący

3 216,02 zł

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

Rachunek
pomocniczy dla
środków PFRON

62,63zł, w tym:

0564 1894

2,16 zł to odsetki do zwrotu do PFRON
zgodnie z umową z PFRON
60,47zł to środki do refundacji na
rachunek bieżący stowarzyszenia w
styczniu 2010r.

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

0,00 zł

1563 79

Rachunek
pomocniczy dla
środków celowych

Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk

Rachunek lokat

80 000,00 zł

16

Mazowiecki 71 1240 2702 2111 0010 6273 bankowych
4830
negocjowanych
Kasa

515,26 zł, w tym:
w kasie głównej 255,26zł
w kasie pomocniczej 260,00zł

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe : brak
PASYWA
A. Fundusze własne
W skład pasywów wchodzą: fundusz statutowy i wynik finansowy za rok obrotowy 2009. Nadwyżka
kosztów nad przychodami zostanie pokryta z Funduszu Statutowego po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego przez Zarząd.
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
B.II.2 Inne zobowiązania: zobowiązanie wobec wolontariusza, który zapłacił za pomoce edukacyjne
kwotę 793,71. Zapłata zobowiązania nastąpi w styczniu 2010r.
B.III. Rezerwy na zobowiązania: dotyczą zwrotu odsetek do PFRON uzyskanych na koncie
pomocniczym dla środków PFRON, zgodnie z zapisami w umowie z tą instytucją - 2,16 zł.
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
trwałego

wartość
początkowa na
początek roku
obrotowego

zwiększenie z
tytułu zakupu,
aktualizacji, inne

zmniejszenie
wartości
początkowej

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
11 5034,22

5) Inne środki trwałe:

49 947,00

65 087,22
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11 5034,22
RAZEM

49 947,00

65 087,22

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:

44 307,32

70 410,82

114 718,14

RAZEM

44 307,32

70 410,82

114 718,14

8) dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,

W 2009r. otrzymywaliśmy dotacje samorządowe i rządowe na wsparcie realizowanych projektów:
•

„Przełamać izolację”;

•

„Lokalny Punkt Informacji dla organizacji pozarządowych z powiatu mińskiego”;

•

„Myślę i Mówię;

•

III Rodzinna Wyprawa po zdrowie i przygodę – Puszczykowo 2008;

•

„Poprawienie dostępności placówki dla osób niepełnosprawnych”. „WINDA”

Ze wszystkich umów wywiązaliśmy się, dotacje zostały rozliczone w 100%. Wszystkie środki finansowe z
dotacji zostały wydane zgodnie z kosztorysami i umowami, nie było zwrotów z dotacji.
9)

informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie
składanych deklaracji podatkowych.
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