Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2007r.
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

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,
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szkoleniowe i techniczne organizacji pożytku publicznego i inicjatyw obywatelskich działających także na
rzecz osób niepełnosprawnych.

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.
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, działających od
1987r. w KOLE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ DZIECI w Siedlcach, zrzeszającym rodziny z byłego województwa siedleckiego i kontynuuje
misję Koła na terenie powiatu mińskiego.
Misją stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc rodzinie 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 powiatu mińskiego:
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
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d)

e)

f)
g)
h)
i)

j)

powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, także w czasie wypadków komunikacyjnych oraz
zapewnienie wymiany doświadczeń między rodzicami.
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.
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 2007 r. Stowarzyszenie realizowało dwa obszerne programy, których celem było:

1.

zmniejszenie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin mieszkających w Mińsku
Mazowieckim i powiecie mińskim, a także budowanie ruchu społecznego wokół rozwiązywania
problemów życiowych tych rodzin poprzez zapewnienie ciągłości działań terapeutycznych
dzieciom pozostającym pod opieką w stowarzyszenia, a także 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 nich prowadzonych, chcących rozwiązywać problemy lokalne na terenie powiatu mińskiego
poprzez kontynuację Programu “ Lokalny Punkt Informacji dla organizacji pozarządowych
powiatu mińskiego”

PROGRAM “PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ”
W 2007r. 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 i opiekunów

➔

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

➔

Klub Aktywności NASZA PRACA 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
ich dzieci, porad 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.
Projektem zostało objętych 25 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); 27 dzieci niepełnosprawnych: dziewcząt i chłopców w wieku 2 – 25
lat, ich rodzeństwo; 36 uczniów mińskich szkół średnich i gimnazjum, w większości dziewcząt, pedagodzy
mińskich szkół.
W ramach realizowanego programu odbyło się:
883 godziny zajęć rehabilitacji leczniczej prowadzonych przez czworo fizjoterapeutów
540 zajęć terapeutycznych w Sali Doświadczania Świata
299 godzin terapeutycznych zajeć edukacyjnych
288 godzin zajęć z wykorzystaniem techniki komputerowej
100 godzin zajęć w ramach KLUBU AKTYWNOŚCI – NASZA PRACA
32 godz zajęć muzyczno ruchowych
69 godz. zajęć plastycznych w różnych grupach wiekowych
Rodzice i opiekunowie skorzystali z pomocy psychologicznej w liczbie 110 godzin zajęć.
Wolontariuszom zaoferowano 88 godzin wsparcia psychologicznego i zajęć szkoleniowych.
W trakcie realizacji programu zorganizowaliśmy wiele imprez integracyjnych.
1.

Karnawałowy bal przebierańców we współpracy z młodzieżą wolontariacką z Zespołu Szkól im.
Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. W gościnnej sali internatu Zespołu Szkół nr 1 dzieci
obejrzały bajkę o Kubusiu Puchatku , bawiły się i tańczyły z wolontariuszkami – styczeń 2007
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2.

Wyjazd na Rodzinną Olimpiadę Sportową do Warszawy do zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia
KRASNAL - czerwiec 2007

3.

Integracyjny Piknik z plenerem malarskim w w szkole społecznej w Dłużewie – impreza rodzinna z
konkursami, tańcami, aukcją, plenerem malarskim i ogniskiem z pieczeniem kiełbasek - czerwiec
2007

4.

Wycieczkę dla młodzieży do Sejmu RP i na Stare Miasto - sierpień 2007

Od początku roku kontynuowano współpracę w ramach KLUBU WOLONTARIATU z wolontariuszkami,
uczennicami z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie oraz 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.

Opiekę nad wolontariuszkami

sprawowały i szkoliły dwie koordynatorki wolontariatu w wyżej wymienionych szkołach oraz psycholog.
Szkolenia psychologiczne dla młodzieży wolontariackiej i objęcie jej pomocą psychologiczną, miało na celu
wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów z jakim spotykała siłę młodzież pracująca z
dziećmi niepełnosprawnym.
W realizacji programu “Pomoc dzieciom niepełnosprawnym – PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ” w roku 2007
pomagali:
➢ PFRON program PARTNER 2006

➢ Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej
➢ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Departament Zdrowia
➢ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Departament Edukacji i Sportu
➢ Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki
➢ Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
➢ Fundacja WSPÓLNA DROGA

➢ Przedsiębiorstwom Szwedzkiej Myśli Technicznej VIKING
➢

TNT Express Polska

➢
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➢

Kancelaria Notarialna Roman Nowakowski

➢

Kancelaria Notarialna Małgorzata Paszkowska

➢

Urządzenia Grzewcze Barbara Murawska

➢

PHU KONSTANS Konstanty Król

➢

PHU ROBHAN Makos Robert

➢

Usługi Informatyczne Agnieszka Kwiatkowska

➢

Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Chodziński

➢

GRUNDIG POLSKA

➢

Firma ANT-SAT

➢

Firma GREG-POL

➢ Szkoła Podstawowa nr 2
➢ Gimnazjum Miejskie Nr 2
➢ Zespół Szkół Ekonomicznych
➢ Zespół Szkół im Marii Skłodowskiej Curie
➢ Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
➢

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

➢

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

PROGRAM “LOKALNY PUNKT INFORMACJI
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”
W 2007r. realizowaliśmy projekt “Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji dla Organizacji
Pozarządowych z terenu powiatu mińskiego”
Celem projektu było wsparcie organizacji pozarzadowych działających w powiecie mińskim,
poprzez doradztwo i szkolenia oraz wsparcie techniczne. W ramach projektu punkt informacyjny, doradczy
z dostępem do urządzeń biurowych i internetu, czynny był 1 raz w tygodniu, gdzie świadczone były
następujące usługi: poradnictwo i konsultacje dotyczące zakładania i prowadzenia organizacji
pozarządowej, informacja w zakresie: lokalnych źródeł finansowania, ogólnokrajowych źródeł
finansowania, sytuacji lokalnych organizacji pozarządowych, form i sposobów współpracy z lokalnym
samorządem, zakładania fundacji i stowarzyszeń, wstępnego zdiagnozowania problemu i pomocy w jego
rozwiązaniu lub kierowanie do specjalistów (np. prawników, władz, innych organizacji pozarządowych:
Federacja MAZOWIA, Stowarzyszenie BORIS), działań prowadzonych przez inne organizacje.
Zainteresowani korzystali również z zasobów biblioteczki LPI oraz bezpłatnego dostepu do internetu.
Informacji udzielano także telefonicznie i pocztą elektroniczną

W 2007r. LPI we współpracy

ze Starostwem Powiatowym zorganizowano 3 szkolenia

dotyczące sprawozdawczości organizacji pozarządowych, public relations w organizacjach
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pozarządowych oraz na temat pozyskiwania funduszy na działalność społeczną. Szkolenia zostały
przeprowadzone przez specjalistów, trenerów dyplomowanych Stowarzyszenia STOP: Martę Godzisz,
Joannę Krasnodębską i Andrzeja Pietruchę. Ze szkoleń skorzystało 40 osób.
LPI we współpracy z Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki, Starostwem Powiatowym, oraz Związkiem
Harcerstwa Polskiego zorganizował VI Powiatowe Forum Inicjatyw Pozarządowych. Spotkanie odbyło się
w dniu 15 maja 2007r. w sali konferencyjnej starostwa w Mińsku Mazowieckim, pod hasłem WSPÓLNY
CEL.
Celem konferencji była integracja, wymiana doświadczeń

między organizacjami pozarządowymi oraz

rozważenie możliwości działania organizacji w partnerstwie z administracją publiczną. Dyskutowano jak taka
współpraca ma wyglądać, na czym ma polegać. Zastanawiano się nad dalszą działalnością Rady Organizacji
Pozarządowych Powiatu Mińskiego. Czy jej istnienie jest potrzebne i w jakim kierunku powinna działać.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich i
instytucji samorządowych z powiatu mińskiego. Przybyli zaproszeni goście z Federacji MAZOWIA panie
Aneta Wasilewska, Agnieszka Zowczak i pan Jan Bazyl oraz Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pan Marcin Wojdat
Organizacje pozarządowe podzieliły się z uczestnikami forum swoimi osiągnięciami. Zebrani zgodzili
się, że ważne jest wspólne, konstruktywne działanie na rzecz społeczności lokalnej.
W realizacji tego projektu pomagali:
➢

Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej - dotacja finansowa

➢

Starostwo Powiatowe - dotacja finansowa, sala na szkolenia, pomoc organizacyjna

➢

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki - poczęstunek

➢

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie - wsparcie
merytoryczne i organizacyjne.

➢

Stowarzyszenie KLON/JAWOR w Warszawie - wsparcie merytoryczne, broszury 3W

➢

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA - wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

➢

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

Projekt INTEGRACYJNA RODZINNA WYPRAWA PO ZDROWIE I PRZYGODĘ.
W dniach 20 – 27 czerwca 2007r. zorganizowaliśmy INTEGRACYJNĄ RODZINNĄ WYPRAWĘ PO
ZDROWIE I PRZYGODĘ. w Wągrowcu, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN
Dzieci i młodzież z naszego stowarzyszenia od dwu lat nie wyjeżdżała na turnusy rehabilitacyjne. Powodem
jest brak funduszy, mimo możliwości dofinansowania tego rodzaju wyjazdów z PCPR. Rodziny w których
pracuje tylko jedna osoba, bądź rodziny utrzymujące się z zasiłków z pomocy społecznej ze względów
finansowych nie są w stanie wyjechać na taki turnus. Ani w żaden inny sposób zorganizować wyjazdu
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wakacyjnego dla swoich dzieci. Dlatego zorganizowaliśmy tygodniowy wyjazd na turnus o charakterze
sportowym dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Miejsce, które odwiedziliśmy, Ośrodek

WIELSPIN w Wągrowcu, usytuowane jest w otoczeniu lasu i jeziora, całkowicie przystosowane do naszych
potrzeb, niedaleko Poznania. Dało dzieciom, młodzieży i ich rodzicom możliwość wypoczynku od kłopotów
dnia codziennego blisko natury, w komfortowych, ze względu na brak barier warunkach. Ale nie tylko.
Głównym tematem Integracyjnej Wyprawy Po Zdrowie i Przygodę było pierwsze spotkanie naszych dzieci z
prawdziwym sportem. Przeżyły przygodę, z którą do tej pory nie spotkały się. Spróbowały swoich sił i
możliwości startując w 4 EUROPEJSKIEJ SPARTAKIADZIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Wzięły
udział w różnych konkurencjach lekkoatletycznych na prawdziwym stadionie lekkoatletycznym AWF w
Poznaniu, a także w innych dyscyplinach sportu dostosowanych do ich możliwości: tenisie stołowym, grze w
kręgle, piłce nożnej, w bilarda. Te konkurencje odbyły się w Hali OSiR w Wągrowcu i na obiektach
“Wielspinu”. Konkurowały z innymi dziećmi i młodzieżą z Polski, Niemiec i Anglii. Odniosły sukcesy.
Zdobyły dyplomy i medale a także puchar w punktacji drużynowej dla swojej ekipy. Kilkakrotnie stawały na
podium i przyjmowały gratulacje. Wzmocniła się ich wiara we własne siły. Dzieci kibicowały swoim kolegom
na prawdziwych zawodach. Nauczyły się funkcjonowania w sferze rywalizacji sportowej oraz integracji
społecznej.
W czasie turnusu dzieci miały możliwość brania udziału w grach i zabawach rekreacyjnych oraz w programie
rekreacyjno turystycznym, wieczorkach integracyjnych, ogniskach. Były na całodniowej wycieczce w
Poznaniu. Odwiedziły poznańską Palmiarnię, uczestniczyły w piknikowej imprezie na Malcie. Zobaczyły stare
miasto i słynne poznańskie koziołki. Odpoczęły w ogródku kawiarnianym na Starym Rynku, spożywając
lodowe przysmaki. Dzieci wraz z opiekunami codziennie korzystały z basenu

Wielspinu, całkowicie

przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Dopełnieniem całości były zajęcia rehabilitacyjne, które
przysporzyły dzieciom zdrowia. Poznały kolegów z Warszawy, Tczewa, Poznania oraz zaprzyjaźniły się z
gośćmi spoza Polski z Niemiec i Anglii. Były to prawdziwe sportowe wakacje. W imprezie wzięło udział 31
osób, w tym 15 dzieci i młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.
W realizacji przedsięwzięcia pomogło finansowo PCPR w Mińsku Mazowieckim oraz darowizny finansowe
osób prywatnych i firm :
➢

PHU PARTNER Mińsk Mazowiecki

➢

Hurtownia Hydrauliczna APIS Siedlce

➢

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowieckiego

Projekt “Radosne oczekiwanie Świąt Bożego Narodzenia”
Jak co

roku zorganizowaliśmy imprezę wigilijną dla naszych dzieci i członków rodzin oraz

wolontariuszy. W tym roku było coś więcej. Okres radosnego oczekiwania na Święta dzięki wsparciu
PFRON i PCPR został wydłużony do dwóch tygodni. Przygotowaliśmy dla młodszych dzieci wyjazd w
dniu 2 grudnia do teatru Lalka na piękna bajkę Kopciuszek , natomiast dla starszych w dniu 8 grudnia
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wyjazd na przebojowy koncert muzyczny zespołu Bayer Full do teatru Bajka. W trakcie tych imprez
oprócz strawy duchowej był poczęstunek i paczki z niespodziankami od pomocników świętego Mikołaja
czyli wolontariuszy. A potem powrotna wesoła podróż autobusem do Mińska , podczas której
podziwialiśmy świąteczny, kolorowy wystrój Warszawy.
Ukoronowaniem był wspólny uroczysty wieczór wigilijny w Gimnazjum Miejskim Nr 2 w Mińsku
Mazowieckim. Wieczór, podczas którego gościliśmy naszych przyjaciół, darczyńców i wolontariuszy.
Były życzenia od serca płynące, kolędy, wspólne zabawy i prawdziwy wigilijny poczęstunek. Było
pięknie, świątecznie. Były wspólne zabawy z Mikołajem przy choince. A na koniec radosna
niespodzianka, ogromna paczka ze słodyczami od Mikołaja. Była jeszcze jedna niespodzianka. Pani
dyrektor Zofia Zięba z Banku PEKAO przyniosła dla dzieci wedlowskie przysmaki. A pan dyrektor
gimnazjum obdarował dzieci ogromną misą cukierków. Wszyscy życzyli sobie takiego spotkania za rok.
W zorganizowaniu spotkania wigilijnego pomagali gimnazjaliści i gimnazjalistki z Gimnazjum
Miejskiego Nr 2 w Mińsku Mazowieckim, pod opieką swoich wychowawców, za co jesteśmy, my
rodzice bardzo wdzięczni.
W imprezie uczestniczyły dzieci i młodzież niepełnosprawna ( 32 osoby) z powiatu mińskiego, nasi
podopieczni, ich rodzice i wolontariusze oraz zaproszeni goście. Razem ponad

sto osób. Dzięki

udziałowi w przedświątecznych aktywnościach wzmocniła się wiara dzieci we własne możliwości dobyły
nową wiedzę i umiejętności nauczyły się wyzwalania emocji poprzez udział w aktywności kulturalnej,
poznały nowych kolegów.
W realizacji projektu finansowo pomogło PCPR w Mińsku Mazowieckim i prywatni darczyńcy.

Przedstawiciele Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym w 2006r. 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.

SZKOLENIA
1. Szkolenie zorganizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Białobrzegach
dla księgowych i osób zarządzających organizacja w dn. 23 - 25 maja 2007 na temat zarządzania
finansami w organizacji pozarządowej.

9

2. Szkolenia z zakresu sprawozdawczości organizacji pozarządowych, public relations w
organizacjach pozarządowych oraz na temat pozyskiwania funduszy na działalność społeczną,
organizowane przez LPI w Mińsku Mazowieckim.

KONFERENCJE
1. Konferencja zorganizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dn.
19 października 2007r. w Warszawie
2. Konferencja środowiska organizacji pozarządowych z powiatu mińskiego – VI Powiatowe Forum
Inicjatyw Pozarządowych – 15 maja 2007r. Mińsk Mazowiecki.

WSPÓŁPRACA
Nasze stowarzyszenie kontynuowało współpracę z Departamentem do Spraw Kobiet, Rodziny i
Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Doradczego Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich

w ramach Komitetu

(ERRSW) 2007r. Reprezentantką

Stowarzyszenia w Komitecie była Pani Barbara Wierzchowska, członek Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie współpracowało z innymi organizacjami i instytucjami z terenu powiatu mińskiego:
Szkołą Podstawową w Dłużewie, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki w Lipinach w
celu

popularyzacji

i

upowszechniania

w

społeczeństwie

wagi

problemów

związanych

z

niepełnosprawnością oraz osiągnięcia właściwego zrozumienia i stosunku do osób niepełnosprawnych.
Brano aktywny udział w “majówkach” organizowanych na terenie powiatu, prezentując dokonania
stowarzyszenia, rozdając ulotki, eksponując zdjęcia dokumentujące działania na rzecz dzieci
niepełnosprawnych, sprzedając cegiełki, rozdając upominki dzieciom biorącym udział w konkursach i
loteriach. Upominki wykorzystane w tego rodzaju akcjach pochodziły z darowizn, jakie stowarzyszenie
otrzymało w darze od Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki.
Jako członkowie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Mińskiego współpracowaliśmy z innymi
organizacjami z naszego terenu oraz z samorządem i instytucjami, z którymi wspólnie staramy się
zmniejszyć problemy ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin, a także z władzami samorządowymi.
Opiniowaliśmy propozycje uchwał rad samorządowych oraz zgłaszaliśmy propozycje do Powiatowej
Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2006 – 2016 dla Powiatu Mińskiego.

Prezes

naszego Stowarzyszenia Grażyna Wiącek została wybrana w tym roku na przewodniczącą Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
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Zbiórka Publiczna.
W tym roku zorganizowalismy zbiórkę publiczną - sprzedaż cegiełek wartościowych o nominałach 10 i 20
złotych, z której dochód przeznaczylismy na kontynuację zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Zbiórka będzie kontynuowana do końca czerwca 2008r. Do końca roku 2007 zebralismy 4 010zł.

JUBILEUSZ 10 LECIA
Na lata 2007

- 2008 przypada nasz okragły jubileusz. W 1997r. poczyniliśmy przygotowania do

utworzenia i rejestracji stowarzyszenia a w 1998r. zarejestrowaliśmy naszą organizację w Sądzie
Okregowym w Siedlcach. Z okazji jubileuszu 10 lecia wydaliśmy pamiątkowy kalendarz na rok 2008
prezentujący prace plastyczne naszych dzieci wykonane w ramach tegorocznych letnich warsztatów
plastycznych. W opracowaniu kalendarza pomogły panie prowadzące zajęcia artystyczne. Projekt
graficzny i przygotowanie do druku to zasługa Przyjaciółki naszego Stowarzyszenia Pani Mirki Wojda,
która wykonała tę pracę z wielkim oddaniem i charytatywnie.

Rok 2007 podobnie jak poprzednie był dla nas rokiem bardzo pracowitym, trudnym ze względu na
nowe wyzwania, ale i bogatym w sukcesy. Przystąpiły do naszego stowarzyszenia nowe rodziny.
Włączyły się aktywnie w jego działalność, przyczyniając się do sukcesów. Kilkoro nowych, małych
dzieci zostało objętych rehabilitacją i terapią.

Zdobyliśmy nowe źródło finansowania (Urząd

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Edukacji i Sportu) i nie zawiedliśmy
naszych donatorów, z czego jesteśmy dumni.
Dzięki zdobytym środkom finansowym, dotacjom z budżetu, darowiznom, zaangażowaniu wolontariuszy i
wielu ludzi dobrej woli zrealizowaliśmy zakładane zadania i osiągnęliśmy zamierzone cele.

W 2007r. w działaniach Stowarzyszenia pomagały:
INSTYTUCJE PUBLICZNE
1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
PARTNER 2006
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–

Program

2. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
3. Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
4. Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki
Społecznej
5. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
6. Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
7. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
8. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Mińsku Mazowieckim
9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim
10. Miejskie Gimnazjum nr 2 w mińsku Mazowieckim
11. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
12. Fundacja WSPÓLNA DROGA

13. Federacja Organizacji Służebnych „MAZOWIA” w Warszawie

14. Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie
15. Stowarzyszenie KLON/JAWOR w Warszawie

FIRMY i INSTYTUCJE
16.TNT Express Polska – darmowe przesyłki kurierskie na terenie kraju

➢ Polska Telefonia Cyfrowa operator sieci ERA

➢ Przedsiębiorstwom Szwedzkiej Myśli Technicznej VIKING
➢

Kancelaria Notarialna Roman Nowakowski

➢

Kancelaria Notarialna Małgorzata Paszkowska
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➢

Urządzenia Grzewcze Barbara Murawska

➢

PHU KONSTANS Konstanty Król

➢

PHU ROBHAN Makos Robert

➢

Usługi Informatyczne Agnieszka Kwiatkowska

➢

Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Chodziński

➢

GRUNDIG POLSKA

➢

Firma ANT-SAT

➢

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowieckiego

➢

PHU PARTNER Mińsk Mazowiecki

➢

Hurtownia Hydrauliczna APIS Siedlce

➢

Firma GREG-POL
Nie bylibyśmy w stanie uczynić tak wiele bez wsparcia LUDZI DOBREJ WOLI, mieszkańców naszego
kraju, którzy wpłacili 1% należnego podatku na konto stowarzyszenia oraz mieszkańców powiatu
mińskiego, darczyńców

prywatnych i mieszkańców

powiatu, którzy wzięli udział w akcji zbiórki

publicznej. Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.

Nasi Dobrodzieje
Przeglądami i konserwacją naszego pieca CO zajmował się bezinteresownie Pan Zbigniew Domański.
Przeglądami instalacji energetycznej wolontarystycznie zajmował się Pan Włodek Kiełczykowski.
Pani Mirka Wojda – wolontarystyczne opracowanie projektu graficznego i przygotowanie do druku
jubileuszowego kalendarza na 2008r.
Pan Leszek Wojciechowski - wolontariusz opiekujący się Tomkiem podczas imprezy integracyjnej,
umilający czas zabaw grą na akordeonie podczas imprezy plenerowej w Dłuzewie.
Michał Rogala, wolontariusz – uczeń Liceum Plastycznego, wykonał piękne zdjęcia naszych dzieci
podczas letnich warsztatów plastycznych i zajęć terapeutycznych.
Wolontariuszki z mińskich szkół ponadpodstawowych: Sylwia, Kasia, Ewa, Marta, Dorota, Asia,
Emilka, Natalia, Karolina, Gosia i Jola z Cegłowa.
Nowożeńcy z Mińska Mazowieckiego Państwo Agnieszka i Dariusz Tejchmanowie zrobili nam
ogromnie miłą niespodziankę, przekazując naszym dzieciom pomoce dydaktyczne, które otrzymali w
prezencie od swoich gości weselnych zamiast kwiatów.

Dziękujemy z całego serca
wszystkim darczyńcom i wolontariuszom .

3. informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego,

nie prowadzimy działalności gospodarczej
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4. odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia.
Uchwały Zarządu podjęte na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2007r.
w sprawie realizacji projektów w 2007r.,
w sprawie zatrudniania osób zgodnie z harmonogramami i kosztorysami projektów,
w sprawie regulaminu korzystania z zajęć
w sprawie wymiany drzwi między salą rehabilitacyjną a salą plastyczną.
1. Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2007r.

uchwala, że w 2007 r. będą

realizowane dwa główne programy: PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ i Lokalny Punkt Informacji dla
organizacji pozarządowych.. W miarę potrzeb i dostępnych środków moga być realizowane inne
projekty zgodne z celami statutowymi stowarzyszenia.
2. Uchwala się, że osoby niezbędne do realizacji projektów będą zatrudniane zgodnie z harmonogramami
i kosztorysami projektów realizowanych w 2007r. głównie ze środków pozyskanych na ich realizację.
3. Uchwala się przyjęcie do realizacji opracowanego regulaminu korzystania z zajęć terapeutycznych.
Regulamin zostanie przedstawiony na zebraniu rodziców.
4. W związku z koniecznością wymiany drzwi,Zarząd przyjmuje uchwałę, że w 2007r. zostaną
wymienione drzwi na dźwiękoszczelne między salami: rehabilitacyjną i plastyczną.
Podpisali obecni członkowie zarządu: Grażyna Wiącek, Jolanta Karpińska, Małgorzata Gut, Zdzisław
Wiącek, Elżbieta Baranek, Irena Bukowińska.
Uchwała Zarządu z dnia 6 marca 2007r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności stowarzyszenia w 2006r, oraz przyjęcia planu
pracy na 2007r.
1. Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 6 marca 2007r. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
merytorycznym i finansowym za 2006r. oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej uchwala co następuje:
Zarząd przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia w
2006r. Nadwyżka przychodów nad kosztami zostanie przeznaczona na fundusz statutowy.
2. Zarząd zatwierdza do realizacji plan pracy i określone w nim zadania na 2007r.
Podpisali obecni członkowie zarządu: Grażyna Wiącek , Jolanta Karpińska, Małgorzata Gut, Zdzisław
Wiącek, Elżbieta Baranek, Irena Bukowińska.
Uchwały Zarządu z dnia 13 kwietnia 2007r.
w sprawie:
1. zatwierdzenia kandydatury Grażyny Wiącek na delegata na Walne Zgromadzenie Federacji
MAZOWIA
2. pokrycia kosztów niezbędnych podróży koordynatorów i innych osób zatrudnionych na podstawie
umów cywilnoprawnych i umów o pracę w związku z realizacją celów statutowych stowarzyszenia,
m.in. wyjazdów na zebrania informacyjno szkoleniowe w Federacji Mazowia oraz podróży związanych
z rozliczaniem dotacji, zawieraniem umów z donatorami.
3. udziału prezesa i księgowej w szkoleniu organizowanym przez FRSO w Ryni i pokrycie kosztów
przejazdu na to szkolenie
4. wyjazdu grupy dzieci i rodziców na imprezę turystyczno sportową do Wągrowca

14

5. organizacji Dnia Dziecka
Ad1) Zarząd jednogłośnie podejmuje uchwałę o delegowaniu Grażyny Wiącek na Walne Zgromadzenie
członków Federacji Mazowia.
Ad2) Zarząd przyjmuje uchwałę o pokryciu ze środków statutowych kosztów podróży koordynatorów i
innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę w związku z realizacją
celów statutowych stowarzyszenia m.in. wyjazdów osób na zebrania w Federacji Mazowia oraz podróży
związanych z rozliczaniem dotacji, zawieraniem umów z donatorami. Dopuszcza się przejazdy w podróży
slużbowej samochodem prywatnym osoby delegowanej i rozliczenie kosztów tej podrózy zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r.
Ad3) Zarząd przyjmuje do realizacji udział stowarzyszenia w szkoleniu dla prezesów i księgowych
organizowane przez FRSO w Ryni. Szkolenie jest bezpłatne. Koszty podróży prywatnym samochodem na
to szkolenie

zostaną pokryte ze środków statutowych

stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi

przepisami.
Ad4) Zarząd przyjmuje do realizacji projekt wyjazdu grupy dzieci i rodziców na imprezę turystyczno
sportową do Wągrowca. Zarząd poczyni kroki pozyskania finansów na ten cel z PCPR oraz od prywatnych
darczyńców. Celem wyjazdu jest aktywny wypoczynek, zdrowa rywalizcja sportowa oraz poznanie
uroków Wielkopolski. Projekt koordynuje Grazyna Wiącek.
Ad5)

Zarząd

Przyjmuje uchwałę o organizacji Dnia Dziecka we współpracy ze Stowarzyszeniem

KRASNAL z Warszawy. Koszty wynajmu autokaru pokryte zostanie ze środków statutowych. Zadanie
koordynuje Grażyna Wiącek
Podpisali obecni członkowie zarządu: Grażyna Wiącek , Jolanta Karpińska, Małgorzata Gut, Zdzisław
Wiącek, Elżbieta Baranek, Irena Bukowińska.

Uchwały Zarządu z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie
zajęć w okresie wakacji
zorganizowania wycieczki do Sejmu RP dla młodzieży
Ad 1) Zarząd uchwala, że w okresie lipca bedą odbywały się zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne oraz
warsztaty artystyczne. Te ostatnie także w plenerze, w Dłużewie, we współpracy z tamtejszą szkołą i
udziałem dzieci z Dłużewa. Akcję letnią uatrakcyjnią wyjazdy na basen do Warszawy. Koszt zajęć
zostanie pokryty z dotacji otrzymanych na ten cel ze środków budzetowych.
Ad 2) Zarząd przyjmuje uchwałę o zorganizowaniu w miesiącu sierpniu całodniowej wycieczki młodzieży
z opiekunami do Sejmu RP oraz zwiedzanie Rynku starego Miasta. Koszty przejazdu i posiłku w trakcie
wycieczki zostaną pokryte ze środków statutowych. Sprawami organizacyjnymi zajmie się pani Grażyna
Wiącek.
Podpisali obecni członkowie zarządu: Grażyna Wiącek , Jolanta Karpińska, Małgorzata Gut, Zdzisław
Wiącek, Elżbieta Baranek, Irena Bukowińska.
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Uchwały Zarządu z dnia 8 sierpnia 2007r.
w sprawie użyczenia lokalu na biuro koordynatora regionu wschodniego w projekcie Mazowieckie
Małe Przedszkola, realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Debowce Borki w
Lipinach.
Zarząd, za zgodą właściciela lokalu, podejmuje uchwałę o nieodpłatnym użyczeniu lokalu stowarzyszenia
na realizację projektu Mazowieckie Małe Przedszkola przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny,
Dębowce, Borki w Lipinach. Z prośbą o użyczenie zwróciło sie do zarządu Stowarzyszenie w Lipinach.
Stowarzyszenie w Lipinach zapewni doposażenie biura w meble oraz opłaci częściowe koszty sprzątania.
W realizację projektu bedą zaangażowane Grażyna Wiącek i Jolanta Karpińska.
2. w sprawie uruchomienia drugiej kasy stowarzyszenia dla celów zbierania składek członkowskich
W związku z potrzebą zbierania na bieżąco składek członkowskich przez skarbnika p. Elzbietę Baranek
Zarząd podejmuje uchwałę o uruchomieniu kasy prowadzonej przez p. Elzbietę Baranek. Rozliczenia kasy
będą dokonywane na bieżąco z panią księgową.
Podpisali obecni członkowie zarządu: Grażyna Wiącek , Jolanta Karpińska, Małgorzata Gut, Zdzisław
Wiącek, Elżbieta Baranek, Irena Bukowińska.
Uchwały Zarządu z dnia 6 listopada 2007r.
w sprawie
1) zorganizowania spotkania z delegacją z Mołdawii
2) organizacji uroczystych spotkań związanych z okresem przedświątecznym
3) zakupu programu księgowego i zmianach w Zakładowej Polityce Finansowej na 2008r.

Ad1) Zarząd, po zapoznaniu się z propozycją Federacji MAZOWIA, przyjmuje uchwałę o zorganizowaniu
przyjęcia w siedzibie delegacji grupy działaczy ngo z Mołdawii. Celem spotkania będzie zapoznanie gości
z działalnością naszego stowarzyszenia oraz realiami działalności III sektora w naszym mieście. Wizyta
jest koordynowana przez Federację Mazowia, której stowarzyszenie jest członkiem. Goście z Mołdawii
spotkają się z innymi organizacjami z miasta oraz władzami miasta Mińska Mazowieckiego w sali
konferencyjnej starostwa. Rozmowy organizacyjne z władzami miasta prowadzi Federacja Mazowia.
Odpowiedzialna za wydarzenie jest Grażyna Wiącek
Ad2) Zarząd przyjmuje do realizacji projekt Radosne oczekiwanie Świąt Bożego Narodzenia. Będzie to
cykl imprez i spotkań odbywających sie w czasie dwu tygodni przed świętami. Koszt projektu zostanie
pokryty ze środków pozyskanych z PCPR oraz ze środków własnych. Za projekt jest odpowiedzialna
Jolanta Karpińska.
Ad3) Zarząd podejmuje decyzję o zakupie programu księgowego oraz dokonaniu zmian w Zakładowej
Polityce Finansowej stowarzyszenia w związku z planowanymi zmianami w prowadzeniu rachunkowości
z dniem 1 stycznia 2008r.
Podpisali obecni członkowie zarządu: Grażyna Wiącek , Jolanta Karpińska, Małgorzata Gut, Zdzisław
Wiącek, Elżbieta Baranek, Irena Bukowińska.
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5. informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
STRUKTURA PRZYCHODÓW - 2006
składki określone statutem

zł.

%

3 800,00

pozostałe przychody finansowe – odsetki bankowe

634,21

razem inne przychody określone statutem, w tym:

252 164,50

DOTACJE BUDŻETOWE

162 537,31

PFRON Oddział Warszawa

59 997,31

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
– Departament Edukacji i Sportu

26 000,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

17 640,00

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
– Departament Zdrowia

17 900,00

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

15 000,00

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

16 000,00

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

10 000,00

DOTACJE FUNDACJE
DROGA

1,5%
0%
63%

Fundacja WSPÓLNA

DAROWIZNY FINANSOWE - firmy

12 000,00

5%

3 700,00

1,5%

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk
Mazowiecki

2 000,00

PHU PARTNER Mińsk Mazowiecki

700,00

Hurtownia Hydrauliczna APIS Siedlce

500,00

GREG - POL

400,00

ANT-SAT

100,00

DAROWIZNY FINANSOWE – osoby prywatne

5 315,00

2%

DAROWIZNY FINANSOWE – zbiórka
publiczna

4 010,00

2%

3 707,43

1%

60 894,76

24%

256 598,71

100%

DAROWIZNY RZECZOWE
➢ Kancelaria Notarialna Roman Nowakowski
➢ Przedsiębiorstwom

Szwedzkiej

Myśli

Technicznej

VIKING
➢ Kancelaria Notarialna Małgorzata Paszkowska
➢ Urządzenia Grzewcze Barbara Murawska
➢ PHU KONSTANS Konstanty Król
➢ PHU ROBHAN Makos Robert
➢ Usługi Informatyczne Agnieszka Kwiatkowska
➢ Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Chodziński
GRUNDIG POLSKA

Przychody art.27 Ustawy pdoof 1%
RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ
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6) informacja o poniesionych kosztach (bez amortyzacji) na:
a) realizację celów statutowych,
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
c) działalność gospodarczą – nie dotyczy
d) pozostałe koszty – nie dotyczy

STRUKTURA

KOSZTÓW

2006r. (wydatki bez amortyzacji)
241 233,93

95,00%

b) koszty administracyjnej obsługi programów

11 660,30

5,00%

RAZEM koszty realizacji zadań statutowych

252 894,23

100%

a) koszty realizacji zadań statutowych

Procentowy udział kosztów administracyjnych do kosztów administracyjnych ogółem kształtuje się
następująco:
zużycie materiałów i energii

281,48

2

1 423,00

12

podatki i opłaty

628,00

5,5

koszty podróży

392,30

3,5

wynagrodzenia

0,00

0

8 935,52

77

11 660,30

100%

usługi obce

amortyzacja
RAZEM koszty obsługi administracyjnej

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
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d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
Wydatki na umowy zlecenia i o dzieło dla specjalistów realizujących projekty: pedagogów,
psychologów, fizjoterapeutów, trenerów szkoleń, koordynatorów i innych specjalistów i obsługi
technicznej wyniosły łącznie 143 320,00 zł.
Zatrudnienie na umowę zlecenie/ umowę o dzieło ramach prowadzonych projektów – 27 osób:
pedagodzy, terapeuci - 10 osób
fizjoterapeuci - 4 osoby
psycholodzy – 2 osoby
specjalista ds procesów i systemów informatycznych – 1 osoba
księgowa – 1 osoba
sprzątaczka – 1 osoba
koordynatorzy realizacji projektów – 4 osoby
trenerzy i koordynatorzy szkoleń - 4 osoby

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,
nie dotyczy, nie mamy lokat bankowych
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,
nie dotyczy
j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych,
Aktywa A
aktywa trwałe: 14 013,28
➔ rzeczowe aktywa trwałe

14 013,28

Aktywa B aktywa obrotowe: 58 582,62
➔ zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: 3 230
➔ inwestycje krótkoterminowe

55 352,62

Pasywa B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
➔ rezerwy na zobowiązania: 3,33

(dot. zwrotu nie wykorzystanej dotacji do PFRON, zgodnie z zapisami w umowie - 2,69
oraz zwrot do PFRON odsetek uzyskanych na subkoncie w czasie realizacji projektu , zgodnie z zapisami
w umowie z PFRON– 0,64)
➔ rozliczenia międzyokresowe – 3 230
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rozliczenia międzyokresowe przychodów – 3 230: upominki otrzymane w darze od Stowarzyszenia
BANK DRUGIEJ RĘKI w 2005r. pozostałe do wykorzystania w 2008r.
8. dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
brak działalności zleconej
9) informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Stowarzyszenie rozliczyło się z Urzędem Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych oraz z ZUS z
tytułu obowiązkowych składek.
Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody
stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od podatku.
Stowarzyszenie składa deklaracje: CIT 8; PIT11/8B; oraz deklaracje do ZUS dotyczące osób
wykonujących zlecenia na umowy cywilnoprawne.
Stowarzyszenie zostało zwolnione, decyzją Urzędu Skarbowego, ze składania deklaracji CIT2.
Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT.

10) informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w stowarzyszeniu kontrola, a jeśli
była - to jej wyniki.
W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola prawidłowości realizacji projektu “Pomoc
dzieciom niepełnosprawnym - Przełamać Izolację”. Kontrolę przeprowadził Departament Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Starostwo Powiatowe przeprowadziło kontrolę pod kontem prawidłowości realizacji projektu
“Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji dla Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu
mińskiego”. Także ta kontrola wypadła pozytywnie.
Sprawozdanie przygotowała Grażyna Wiącek
Mińsk Mazowiecki, 16 marca 2008r.

Zatwierdzono Uchwałą Zarządu podjętą na posiedzeniu Zarządu w dniu 26 marca 2008r.
Prezes Zarządu

Grażyna Wiącek

Wiceprezes Zarządu

Jolanta Karpińska

Sekretarz Zarządu

Małgorzata Gut

Skarbnik Zarządu

Elżbieta Baranek

Członek Zarządu

Irena Bukowińska

Członek Zarządu

Zdzisław Wiącek
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