Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2004r.
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.prv.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.
NIP 822-18-54-130
REGON 711 580 501
Władze Stowarzyszenia:
Prezes zarządu – Grażyna Wiącek Mińsk Mazowiecki
Wiceprezes zarządu – Jarosław Zalewski Wiśniew gm. Jakubów
Sekretarz zarządu – Małgorzata Gut Mińsk Mazowiecki
Skarbnik – Beata Wiśniewski Siedlce
Członek – Zdzisław Wiącek Mińsk Mazowiecki
Członek – Sebastian Wiącek Mińsk Mazowiecki
Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych
a w szczególności zapewnienie im godnego życia,
wyrównywanie szans życiowych i obrona ich praw.
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.

1

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.
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 jest
małą organizacją. Realizuje jednak 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.

I. W 2004r. realizowaliśmy program pomocy dzieciom niepełnosprawnym PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ, a w
jego ramach następujące działania:
➔ zajęcia Grupy Wsparcia dla rodziców i opiekunów
➔

indywidualna pomoc psychologiczna dla rodzin

➔

pedagogiczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci

➔

rehabilitacja lecznicza dla dzieci

➔

integracyjne warsztaty plastyczne

➔

okazjonalne integracyjne imprezy towarzyskie

➔

młodzieżowy wolontariat - Klub Wolontariatu

Celem programu było zmniejszenie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin mieszkających w
Mińsku Mazowieckim i powiecie mińskim a także wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych, oraz
poprzez realizację idei wolontariatu, włączenie młodzieży, uczniów szkół ponadpodstawowych do życia
społecznego, uczenie ich życzliwości i otwartości na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.
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. rodziców 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.
Projektem zostało objętych 14 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym o skromnym statusie majątkowym,
mieszkających w Mińsku Mazowieckim i gminach powiatu mińskiego (gm. Jakubów, gm. Siennica, gm.
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Mrozy); 14 dzieci niepełnosprawnych: dziewcząt i chłopców w wieku 3 – 20 lat (w tym 5 uczniów z
mózgowym porażeniem dziecięcym), ich rodzeństwo, ponad 100 uczniów mińskich szkół średnich i
gimnazjum, w większości dziewcząt, pedagodzy mińskich szkół.
W comiesięcznych zajęciach grupy wsparcia uczestniczyło od 6 do 14 osób.
Rehabilitacją leczniczą objęto 10 dzieci, terapeutycznymi zajęciami pedagogicznymi z wykorzystaniem
komputera – 5 dzieci, w warsztatach plastycznych uczestniczyło 8 dzieci niepełnosprawnych, dwoje
rodzeństwa i 4-8 wolontariuszy, w towarzyskich imprezach integracyjnych uczestniczyło 14 – 32 dzieci
niepełnosprawnych, ich rodzice, rodzeństwo oraz liczna grupa wolontariuszy z mińskich szkół.
Kontynuowaliśmy współpracę z Zarządem Głównym PCK ( Dzień Dziecka w Sali Kongresowej – koncert
Dzieci Dzieciom), Federacją Organizacji Służebnych MAZOWIA, Stowarzyszeniem BORIS, Fundacją
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (bezpłatny kurs księgowości).
W lutym 2004r. skończyliśmy realizację rozpoczętego w 2002r. programu „Starszy brat, Starsza Siostra”,
współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego.
Przy realizacji obu programów współpracowaliśmy z mińskimi szkołami: podstawowymi, gimnazjami i
średnimi. Dzięki grupie wolontariuszek pracujących pod kierunkiem koordynatorek, pedagogów z mińskich
szkół średnich, mieliśmy możliwość korzystania z ich umiejętności, wielkiego serca i oddania naszym
dzieciom. Od września rozpoczęły się szkolenia dla wolontariuszy, młodzieży z mińskich szkół średnich.
Przeprowadzila je pedagog, koordynatorka pracy wolontariuszy pani Joanna Stosio oraz psycholog , pani Anita
Malinowska.
Nasi rodzice potrzebują wolontariuszy i doceniają ich pomoc. Wolontariusze odciążają rodziców od ciągłej
opieki nad dzieckiem, tym samym dają możliwość zajęcia się sobą , zatroszczenie się o potrzeby innych dzieci
w rodzinie. Wolontariusze wspomagają także zdrowe rodzeństwo. Odwiedzają dzieci w domach, interesują się
ich problemami, bawią się, czytają, pomagają w nauce, zabierają na spacer.
Zostały zakupione materiały i pomoce do zabaw z dziećmi: gry, loteryjki, puzle, piłki. Odbyły się wspólne
wycieczki i wyjazdy na integracyjne imprezy kulturalne do Warszawy: Piknik integracyjny na AGRYKOLI,
koncert „DZIECI DZIECIOM” w Sali Kongresowej i dwa wyjazdy na basen WARSZAWIANKI, co stanowiło
dla dzieci ogromną frajdę. Zorganizowaliśmy także integracyjne ognisko w DPS św. Józefa w Mieni.
Wzięliśmy całą grupą udział w Spotkaniu Integracyjnym zorganizowanym przez PCPR. W lipcu spotkaliśmy
się z hiszpańskimi wolontariuszami z WORKCAMPU, którzy mieli bazę noclegową w naszym mieście. Była
wspólna zabawa, śpiewy i tańce. Przygotowano specjalnie dla nas zabawne pantomimiczne scenki, które
dzieciom bardzo się podobały. Prawdopodobnie spotkamy się za rok.
We wrześniu, w uzgodnieniu z panią dyrektor Urszulą Ćwiek, nawiązaliśmy współpracę z wolontariuszkami z
Miejskiego Gimnazjum nr 2. Dziewczęta przygotowywały się do spotkań z naszymi dziećmi w ramach
warsztatów artystycznych. Poznawały dzieci. Odbył się wspólny wyjazd do Sali Kongresowej na Jubileuszowy
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Pruszkowiacy, z którym mamy przyjacielskie kontakty.
W październiku rozpoczęły się dwumiesięczne warsztaty plastyczne połączone z elementami muzykoterapii.
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwały ok. 2 godz. Prowadziła je
pedagog, terapeutka pani Małgorzata Laskowska. Pod jej kierunkiem dzieci wykonały piękne prace plastyczne.
W grudniu zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie wigilijne. Tradycyjnie sali użyczył nam zarząd ZNP.
Młodzież ze Szkolnego Koła PCK Zespołu Szkół Ekonomicznych, pod kierunkiem pani Beaty BiszkowieckiejRokickiej, zorganizowała zbiórkę na terenie szkoły i za zebrane pieniądze przygotowała piękne paczki
świąteczne dla 25 dzieci. Wolontariusze z Miejskiego Gimnazjum nr 2 pomysłowo udekorowali salę.
Dziewczęta ze szkolnego wolontariatu Liceum im. Marii Skłodowskiej Curie, uczące się w klasie o profilu
socjalnym, pod kierunkiem koordynatorki pani Wandy Wasilonek, udekorowały świątecznie stoły i otoczyły
dzieci opieką. Były kolędy i pastorałki śpiewane przez zespół wokalny z Miejskiego Gimnazjum nr 2 pod
kierunkiem pana Dariusza Kulmy, i oczywiście najbardziej oczekiwany przez dzieci Święty Mikołaj (pan
Marek Suwała) z workiem prezentów. Wolontariusze odwiedzali kilkoro naszych dzieci w ich domach.
Kontynuujemy w ten sposób projekt Starszy Brat, Starsza Siostra, przystosowany do naszych potrzeb.
Indywidualne spotkania wolontariuszy z podopiecznymi odbywały się 1 – 2 razy w tygodniu.
Przy realizacji programu pracowali następujący specjaliści:
Pedagog - koordynator programu, specjaliści psychologowie kliniczni, specjalista pedagog specjalny,
specjalista fizjoterapeuta, specjalista pedagog - nauczyciel wychowania plastycznego, pedagodzy koordynatorzy pracy wolontariuszy.
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W realizacji programu pomagali:
➔ Mazowiecki Urząd Wojewódzki – dotacja finansowa
➔ Starostwo Powiatowe – przekazanie do używania sprzętu rehabilitacyjnego
➔ Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki – dotacja finansowa
➔ nasza organizacja partnerska Fundacja WSPÓLNA DROGA.
Od Fundacji WSPÓLNA DROGA, otrzymaliśmy dotację na zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych i
pomoc psychologiczną dla rodzin. Fundacja WSPÓLNA DROGA wsparła nasze działania, ofiarując bony,
za które kupiliśmy słodycze i produkty żywnościowe. Przydały się bardzo na zorganizowanie
integracyjnego ogniska na zakończenie roku szkolnego.
➔ Firma COMPUTERLAND, firma partnerska WSPÓLNEJ DROGI przekazała na naszą działalność
darowiznę finansową.
➔ Pracownicy firmy EPSTEIN sp z o.o., firmy partnerskiej WSPÓLNEJ DROGI, ofiarowali naszym
dzieciom pomoce szkolne: kredki, plastelinę, zeszyty, farby. Był to prezent na rozpoczęcie roku szkolnego.
➔ Firma INTERNATIONAL PAPER Kwidzyn S.A., firma partnerska WSPÓLNEJ DROGI ofiarowała
pokaźny zapas papieru do ksero i drukarek, wykorzystywany do zajęć komputerowych.
➔ Pomogło nam mińskie Centrum Kształcenia Praktycznego, przywożąc meble z Banku Drugiej Ręki w
Warszawie.
➔ Pomogli nam ludzie wielkiego serca z całej Polski, wpłacając na naszą działalność 1% swojego podatku.

II.

W 2003r, Stowarzyszenie wygrało V Edycję Projektu „SZKLARNIA” w województwie
mazowieckim, konkurs organizowany przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy ze
Stowarzyszeniem BORIS. Projekt realizowany był w 2003r. i 2004r. Celem tego projektu był rozwój
organizacji, trwała poprawa jakości jej działania, promowanie misji i dotarcie do jak największej liczby osób
potrzebujących. Uzyskane pieniądze mogły być przeznaczone wyłącznie na wzmocnienie i rozwój naszej
organizacji. Dzięki tej dotacji mamy stały dostęp do Internetu NEAOSTRADA, do szybkiego porozumiewania
się ze światem, poszukiwania informacji, nawiązywania kontaktów. Wydrukowaliśmy ulotki informacyjne i
papier firmowy. Zatrudniono konsultanta do spraw prawnych i księgowo finansowych. Opracowano stronę
internetową w celu promocji działań stowarzyszenia, dotarcia z ofertą do dużej liczby odbiorców:
zainteresowanych rodziców, wolontariuszy, sponsorów. Z internetu korzystają także dzieci w ramach
terapeutycznych zajęć komputerowych oraz rodzice, szukając informacji dotyczących schorzenia dziecka,
kontaktów z rodzicami w Polsce i na świecie.
Z dotacji pokryliśmy składkę członkowską Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA, której jesteśmy
członkiem i która udziela nam wsparcia, porad merytorycznych, pomocnych w prowadzeniu organizacji i
realizowaniu celów statutowych.

III.

W 2004r. realizowaliśmy projekt „Rozwój działającego od maja 2002r. Lokalnego Punktu
Informacji dla organizacji pozarządowych powiatu mińskiego”

Celem projektu było profesjonalne wspieranie doradcze, informacyjne i techniczne lokalnych organizacji
pozarządowych i aktywnych osób chcących rozwiązywać problemy lokalne oraz utworzenie koalicji
organizacji powiatu mińskiego.
Odwiedzający Punkt bezpłatnie korzystali z bazy technicznej: komputera z drukarką, (z Banku Drugiej Ręki
otrzymaliśmy jeszcze jeden komputer, dzięki czemu korzystanie z internetu było bardziej komfortowe), łącza
internetowego NEOSTRADA i faksu. Korzystano także ze zbioru bibliotecznego zawierającego publikacje o
III sektorze, poradniki, czasopisma. Zakupione zostały nowe poradniki i publikacje dot. III sektora.
Dzięki dostępowi do Internetu, klienci Lokalnego Punktu Informacji mieli łatwy dostęp do bazy
KLON/JAWOR, bazy adresowej instytucji samorządowych i administracji państwowej, a przez to do
najświeższych informacji.
Koordynatorka organizowała spotkania organizacji z lokalnym samorządem, a także szkolenia dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych z udziałem specjalistów. Odbyło się 5 bezpłatnych szkoleń
specjalistycznych, w których uczestniczyło 60 osób. W tym zakresie kontynuowano współpracę ze
Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, i Stowarzyszeniem KLON/JAWOR,
Stowarzyszeniem STOP, a także utrzymywano ścisłą współpracę z Federacją Organizacji Służebnych
„MAZOWIA”, której stowarzyszenie jest członkiem. Korzystano z merytorycznej pomocy tych organizacji,
zaopatrywano się w najświeższe informacje, korzystano ze szkoleń w tych organizacjach, konsultacji.
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Zaopatrywano Lokalny Punkt Informacji w aktualne poradniki, bazy danych, materiały informacyjne,
zbiory przepisów prawnych itp.
We współpracy ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR prowadzono utworzoną w ubiegłym roku internetową
BAZĘ CIS - bazę organizacji i instytucji powiatu mińskiego działających w sferze pomocy społecznej.
Uzupełniano na bieżąco komputerową bazę danych o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach
samorządowych i instytucjach administracji państwowej zlokalizowanych na terenie powiatu mińskiego. W
LPI organizacje mogły pobrać ankietę aktualizującą dane umieszczone w BAZIE CIS. Uaktualnić dane w
BAZIE CIS za pośrednictwem internetu, dostępnego w LPI.

Lokalny Punkt Informacji aktywnie przystąpił do zaktywizowania powiatowych organizacji i utworzenia
koalicji organizacji pozarządowych a także zainicjował prace nad tworzeniem programu współpracy z
samorządem. We współpracy z Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych i Federacją
MAZOWIA zorganizowano spotkanie przedstawicieli samorządu powiatowego i organizacji pozarządowych.
Spotkanie dotyczyło wspólnego wypracowania i uchwalenia rocznych programów współpracy samorządów i
III sektora, a także miało na celu zmobilizowanie organizacji do utworzenia wspólnego przedstawicielstwa.

Lokalny Punkt Informacji w Mińsku Mazowieckim zorganizował w dniu 26 października III Powiatowe
Forum Inicjatyw Pozarządowych. Tematem przewodnim FIP była „Współpraca organizacji
pozarządowych i samorządów terytorialnych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”. W Forum
wzięło udział ponad 70 osób: przedstawiciele organizacji, przedstawiciele sektora samorządowego,
przedstawiciele urzędów, wolontariusze, przedstawiciele grup nieformalnych, wszyscy, którzy są
zainteresowani rozwojem aktywności obywatelskiej.
Lokalny Punkt także w 2004r. brał udział w przeprowadzeniu badania ankietowego „MASZ GŁOS, MASZ
WYBÓR, SAMORZĄD JEST TWÓJ” w powiecie mińskim w ramach programu „Społeczeństwa
Obywatelskiego”, realizowanego przez Fundację im. St. Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Ankieta służyła zweryfikowaniu złożonych obietnic
wyborczych po dwu latach działalności wybranych władz samorządowych. W ramach projektu monitorowane
są obietnice wyborcze burmistrza Mińska Mazowieckiego pana Zbigniewa Grzesiaka. Wyniki badania są
dostępne na stronie: www.batory.org.pl/spob/masz.htm.
W Punkcie na bieżąco udzielano informacji przedstawicielom organizacji i aktywnym osobom pragnącym
rozwiązywać problemy lokalnej społeczności. Udzielano pomocy np. w napisaniu wniosku, napisaniu statutów
organizacji, pomagano w podjęciu decyzji co będzie lepsze: założyć stowarzyszenie czy raczej fundację,
pomagano w założeniu dokumentacji księgowej: planu kont dostosowanego do działalności, zapisów w
księdze. Pomagano wypełnić dokumenty do KRS. Udzielono pomocy organizacji chcącej ubiegać się o status
OPP.
Organizacja status taki uzyskała. Obecnie, z końcem 2004r., na terenie działania LPI jest 5 stowarzyszeń
mających status OPP. Pomagano wyszukiwać w Internecie organizacje udzielające granty. Udzielano
informacji o przepisach prawnych dotyczących organizacji pozarządowych. Udzielano informacji także
telefonicznie. W 2004r. udzielono ponad 100 informacji i porad.
Dzięki pracy Lokalnego Punktu Informacji w Mińsku Mazowieckim lokalne organizacje pozarządowe
mają:
 łatwiejszy dostęp do informacji
 możliwość skorzystania z pomocy w rozwiązywaniu wielu problemów na które napotykają w
swojej pracy.
 możliwość zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania III sektora i nowych umiejętności, poprzez
uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach i konsultacjach blisko miejsca zamieszkania.
 bezpłatny dostęp do Internetu i komputera.
 dostęp do biblioteczki LPI zawierającej materiały i publikacje o III sektorze, informatory,
czasopisma.
 Nowe inicjatywy społeczne uzyskują fachową pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów
potrzebnych do zarejestrowania organizacji.( W tej chwili trzy organizacje są w fazie rejestracji)
 Organizacje mogą lepiej odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności
 Liderzy organizacji mogą lepiej nimi zarządzać
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 Organizacje poznały pozabudżetowe źródła finansowania
 Organizacje nawiązały współpracę z samorządem dla dobra lokalnej społeczności.
 Utworzona została koalicja organizacji pozarządowych powiatu mińskiego pod nazwą RADA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU MIŃSKIEGO.
 Organizacje aktywnie współpracowały z samorządem miejskim przy tworzeniu programu
współpracy

W realizacji tego projektu pomagali:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej - pomoc finansowa
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki - pomoc organizacyjna
Starostwo Powiatowe - sala na szkolenia, pomoc organizacyjna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim - wsparcie informacyjne, sala na
szkolenia.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – pomoc organizacyjna i użyczenie sali
konferencyjnej na zorganizowanie III FIP
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie - wsparcie
merytoryczne i organizacyjne.
Stowarzyszenie KLON/JAWOR w Warszawie - wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA - wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

IV.

Jesienią 2003r. wygraliśmy konkurs „DZIAŁAJMY WSPÓLNIE”, organizowany przez Fundację im.
Stefana Batorego. Jego realizację rozpoczęliśmy w styczniu 2004r.

Celem projektu ”Rozwój mazowieckiej sieci Lokalnych Punktów Informacji dla organizacji pozarządowych”
realizowanego w ramach programu „DZIAŁAJMY WSPÓLNIE”, było wzmocnienie merytoryczne i
techniczne Sieci 16 Lokalnych Punktów Informacji dla organizacji pozarządowych z terenu województwa
mazowieckiego, poprzez cykl 5 spotkań szkoleniowych. W ramach programu zaplanowano także organizację 9
seminariów powiatowych poświęconych współpracy organizacji pozarządowych i samorządu po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej. Głównym Celem projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności koordynatorów
Lokalnych Punktów Informacji.
Poprzez cykliczne szkolenia koordynatorzy mazowieckich LPI zdobyli odpowiednią wiedzę. Same spotkania
były wymianą doświadczeń i napotykanych problemów. Ustalono standardy działalności LPI, zasady pracy
punktów, efektywną pracę w zespole, organizację własnego czasu, zasady współpracy z biznesem, możliwości
wykorzystania nowoczesnych technik komunikacji itd. Punkty otrzymały wiele publikacji i potrzebne
wzmocnienie techniczne. Opracowano mapy Organizacji pozarządowych na swoich terenach działania,
zorganizowano wiele szkoleń, spotkań, debat. Udzielono setki porad. Dzięki realizacji projektu powstały nowe
organizacje, większość istniejących zwiększyła aktywność. Zostało zrealizowanych wiele projektów lokalnych.
Zdecydowanie wzrosła aktywność społeczna i wiedza organizacji pozarządowych na terenach powiatów
objętych realizacją projektu.
W czasie realizacji projektu wypracowano wiele materiałów, które posłużą rozwojowi kolejnych
Lokalnych Punktów Informacji. Udało na się wypracować standardy LPI, standardy organizacji lokalnego
Forum Inicjatyw Pozarządowych i inne, wartościowe materiały. Jest to baza, którą będziemy udostępniać
innym organizacjom, uzupełniać i doskonalić. Jesteśmy przekonani o pozytywnym efekcie realizacji projektu.
Porównywaliśmy i obserwowaliśmy nasze dotychczasowe działania i proces ewaluacji poszczególnych
Punktów. Lokalny rozwój organizacji na terenach powiatów objętych realizacją projektu jest budujący i
napawa optymizmem. Mamy większą świadomość osobistą i naszych partnerów o słabej w dalszym ciągu
kondycji organizacyjno – prawnej organizacji pozarządowych na terenie Mazowsza. W dalszym ciągu również
utrudniona jest współpraca z samorządem terytorialnym, pełnym obaw i niechęci do organizacji. W pewnym
zakresie jest to zrozumiałe – władze wielokrotnie nie miały niestety w pełni profesjonalnych partnerów w
organizacjach. Społeczna praca jest dobrą ideą, jednak często organizacjom brak konsekwencji,
odpowiedzialności, wiedzy i umiejętności. Aby poprawić współpracę z samorządem, musimy w dalszym ciągu
pracować nad dobrym wizerunkiem organizacji pozarządowych w małych miejscowościach Mazowsza. To jest
główny cel, który wskazuje na konieczność kontynuacji projektu.
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Realizacja projektu wzmocniła indywidualnie koordynatorów. Wiedza i umiejętności oraz doświadczenia
innych podniosły samoocenę i zwiększyły kreatywność koordynatorów. Cykliczne spotkania inspirują i
motywują do działania. Ewentualne porażki lub sukcesy innych pozwalają uniknąć popełnienia błędu i
wykorzystać pozytywne wzorce. Świadomość, że mamy podobnie działających znajomych, od których w
każdej chwili można uzyskać pomoc czy radę jest bardzo ważna i buduje poczucie pewności siebie.
W realizacji projektu pomogło:
➔ Fundacja im. Stefana Batorego
➔ Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie

V Projekt „PIWNICZKA”
Inicjatywa projektu „PIWNICZKA” urodziła się wiosną 2003r. Na pomysł wpadli wolontariusze z LO na
Pięknej współpracujący ze stowarzyszeniem. Kiedy dowiedzieli się o konkursie grantowym „DOBRE
POMYSŁY 3”,organizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, zapalili się, napisali projekt
PIWNICZKA, wygrali grant, pojechali na szkolenie. Piwniczka miała stać się centrum aktywności mińskiego
wolontariatu i miejscem gdzie dzieci ze stowarzyszenia, pod okiem wolontariuszy, pożytecznie będą spędzać
czas. Planowano zajęcia muzyczne, plastyczne, kółko taneczne, korepetycje dla potrzebujących, bezpłatną
kawiarenkę internetową. Przystąpiono do prac remontowych, zamówiono okna. Spisano umowę notarialną.
Aranżację wnętrza wykonała pani Ania Skrzycka
We wrześniu młodzież zorganizowała koncert „Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni”. Dochód z koncertu miał
zasilić budżet remontowy. Niestety, dochodu nie było. A młodzież wyjechała na studia. Zarząd stowarzyszenia
podjął decyzję o dokończeniu rozpoczętego projektu. Zmodyfikowano pomysł i „PIWNICZKA” stała się
miejscem spotkań dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, i ich rodziców. Powstał NASZ KLUB, a w nim sala
do ćwiczeń rehabilitacyjnych, do zajęć klubowych i zajęć pedagogicznych. Wygospodarowano miejsce na
kawiarenkę internetową. Remonty trwały pół roku. Dzięki pomocy ludzi wielkiego serca, którzy wspierali nas
przez wpłatę 1%, dzięki pomocy mińskich, siedleckich i warszawskich firm, bezinteresownej pomocy wielu
osób, którzy poświęcili swój wolny czas, udało się wyremontować PIWNICZKĘ. Jest tu także miejsce dla
wolontariuszy, którzy zechcą zaprzyjaźnić się z naszymi dziećmi. Mamy pozytywne doświadczenia z
uczennicami z pobliskiego gimnazjum, więc chyba nie będzie źle.
W realizacji projektu pomogli:
➔ Obywatele Rzeczypospolitej – z całej Polski – 1%
➔ Firma REAL S.A. Siedlce
➔ Firma Hurtownia Hydrauliczna APIS Siedlce
➔ Firma KONSTANS Mińsk Mazowiecki
➔ Firma CEMTON Mińsk Mazowiecki
➔ Firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki
➔ Firma PARTNER Mińsk Mazowiecki
➔ Firma REMEX Mińsk Mazowiecki
➔ Firma LUX Mińsk Mazowiecki
➔ Firma VAILLANT Warszawa
➔ Firma Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni pana Wacława Chylińskiego Mińsk Mazowiecki
➔ Centrum Kształcenia Praktycznego Mińsk Mazowiecki
➔ Pan Stefan Nowik
➔ Pan Tomasz Nowik
➔ Pan Leszek Wojciechowski
➔ Pan Marcin Wojciechowski
➔ Pan Zdzisław Wiącek

Rok 2004 był dla nas rokiem szczególnym.
1. 24 lutego otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Jako jedni z pierwszych w Polsce, a na
Mazowszu pierwsi. Radość i duma wypełniła nasze serca.
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2. 13 kwietnia otrzymaliśmy kolejną radosną wiadomość. Fundacja WSPÓLNA DROGA przyznała nam
dotację 15080 zł. na realizację naszego projektu PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ.
3. 19 maja 2004 w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła się doroczna gala Fundacji
Wspólna Droga, czyli spotkanie w Kręgu Partnerów Wspólnej Drogi, podczas którego składane są
podziękowania wszystkim tym, którzy przyczyniają się do sukcesów programów realizowanych przez
Fundację. Bohaterami GALI byli wolontariusze, przedstawiciele firm i organizacje pozarządowe. Wśród
znamienitych gości i przedstawicieli 42 organizacji z województwa mazowieckiego, które otrzymały
symboliczne czeki na realizację swoich projektów była Grażyna Wiącek prezes Mazowieckiego
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym z Mińska
Mazowieckiego. „- Wszyscy jesteśmy darczyńcami - mówił Piotr Chądzyński, prezes Zarządu Fundacji. Podziękowania zatem należą się nie tylko firmom i wolontariuszom, ale także organizacjom za to, że są i za
to, że przekładają te wszystkie środki na usługi społeczne”.
4. Mamy wreszcie wyremontowaną siedzibę.
5. Zostaliśmy członkiem
MIŃSKIEGO.

założycielem

RADY

ORGANIZACJI

POZARZĄDOWYCH

POWIATU

Dzięki zdobytym środkom finansowym, dotacjom, darowiznom, zaangażowaniu wolontariuszy i wielu ludzi
dobrej woli zrealizowaliśmy zakładane zadania i osiągnęliśmy zamierzone cele.
Naszym nadrzędnym celem w 2004r. 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 realizację projektu „PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ”
2. wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz aktywnych osób chcących rozwiązywać
problemy lokalne na terenie powiatu mińskiego poprzez realizację projektu „Rozwój
działającego od maja 2002r. Lokalnego Punktu Informacji dla organizacji pozarządowych
powiatu mińskiego”
3. remont siedziby Stowarzyszenia,zorganizowanie Naszego Klubu i kawiarenki internetowej.
Programy realizowane przez stowarzyszenie w 2004r. wymagają kontynuacji i rozwoju.
1. Ważne jest zapewnienie ciągłości działań terapeutycznych dzieciom pozostającym pod opieką w
2004 roku, a także objęcie opieką nowych zgłaszających się rodzin.
2. Ważne jest budowanie właściwego klimatu wokół problemów nękających nasze rodziny,
rozwijanie woluntaryzmu na terenie powiatu.
3. Ważna jest partnerska współpraca organizacji pozarządowych naszego powiatu z administracją
w rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych.
4. Ważna jest aktywizacja tych organizacji i profesjonalizacja ich działań. Potrzebne są szkolenia,
warsztaty, konferencje, konsultacje i doradztwo.
W 2004r. w działaniach Stowarzyszenia pomagały instytucje i organizacje:
1. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
2. Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
3. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
4. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Mińsku Mazowieckim
5.
6.
7.
8.
9.

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

10. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim
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11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Federacja Organizacji Służebnych „MAZOWIA” w Warszawie
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie
Stowarzyszenie CENTRUM WOLONTARIATU w Warszawie
Stowarzyszenie KLON/JAWOR w Warszawie
Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki w Warszawie
Zarząd Główny PCK
Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie
Fundacja WSPÓLNA DROGA i jej firmy partnerskie:
 COMPUTERLAND S.A.,
 INTERNATIONAL PAPER Kwidzyn S.A.,
 EPSTEIN sp. z o.o.
20. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie

3) informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, nie dotyczy
4) odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia,
Uchwała Zarządu nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności stowarzyszenia w 2003r.
Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 15 marca 2004r., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
merytorycznym i finansowym za 2003r. uchwala co następuje:
Zarząd przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia w
2003r. Nadwyżka kosztów nad przychodami zostanie pokryta z funduszu statutowego.
Podpisali obecni członkowie zarządu:
Grażyna Wiącek
Jarosław Zalewski
Małgorzata Gut
Zdzisław Wiącek
Sebastian Wiącek
Beata Wiśniewska

Uchwała Zarządu nr 2
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu PIWNICZKA, rozpoczętego przez młodzież z
Wolontariatu w oparciu o środki finansowe z 1%.
Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 9 maja 2004r., po zapoznaniu się z projektem realizacji
PIWNICZKI rozpoczętym przez młodzież w 2003r., uchwala co następuje:
1. Zarząd przyjmuje i zatwierdza do realizacji projekt PIWNICZKA w jego nowej, zmodyfikowanej
wersji, ze względu na konieczność wykonania szerszych prac remontowych.
2. Ustala się zakres prac remontowych:
prace remontowo budowlane wewnętrzne i zewnętrzne:
naprawa tynków, docieplenie podłóg i ścian oraz stropów
położenie posadzek z terakoty, wykończenia ścian glazurą
wykonanie ścianek działowych i konstrukcji kartonowo gipsowej jako obudowy rur
malowanie pomieszczeń
prace remontowe instalacji elektrycznej:
instalacja eletryczna w pomieszczeniach: klubowym, sali rehabilitacyjnej, łazience, kawiarence
internetowej;
założenia licznika i oświetlenia
remontowe prace hydrauliczne:
wykonanie dopływu wody do łazienki, założenia podlicznika na wodę,
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wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej w łazience
zamontowanie ceramiki sanitarnej
prace w zakresie wykonania remontu CO w siedzibie
3. Koordynowanie projektem powierza się pani Grażynie Wiącek.
4. Projekt PIWNICZKA będzie realizowany w oparciu o finanse z 1%, darowizny finansowe, darowizny
rzeczowe i prace ochotnicze członków i innych ludzi.
5. Planuje się zakończyć realizację projektu w połowie grudnia 2004r.

Podpisali obecni członkowie zarządu:
Grażyna Wiącek
Jarosław Zalewski
Małgorzata Gut
Zdzisław Wiącek
Sebastian Wiącek
Beata Wiśniewska

Uchwała Zarządu nr 3
w sprawie dokonania zmian w statucie
Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 19 września 2004r, po zapoznaniu się ze sprawą
przedstawioną przez prezesa, a dotyczącą dokonania zmian w statucie uchwala co następuje:
1. Zarząd przyjmuje i zatwierdza proponowane zmiany w statucie. Dokonane zmiany dadzą
możliwość udzielania pomocy także dzieciom, które uległy poważnym wypadkom
komunikacyjnym i w wyniku tych wypadków nastąpiło u nich uszkodzenie CUN, a co wiąże się z
koniecznością rehabilitacji. W chwili obecnej statut stowarzyszenia nie pozwala na objecie opieką
tych dzieci.
2. Zapisy w Statucie miałyby brzmienie:
a) Rozdział II & 8 po słowach “...z mózgowym porażeniem dziecięcym” dopisać: “i innymi
schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, także w w następstwie wypadków
komunikacyjnych”.
b) Rozdział II&8 pkt 13 dopisać po przecinku: “ oraz dzieciom i młodzieży z innymi schorzeniami
powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, także w w następstwie wypadków komunikacyjnych”.
c) Rozdział II& 8 pkt 18 dopisać: “oraz dzieciom i młodzieży z innymi schorzeniami powstałymi w
wyniku uszkodzenia CUN, także w w następstwie wypadków komunikacyjnych”.
3. Zarząd przygotuje Walne Zgromadzenie w tej sprawie w najbliższym wolny czasie,
najprawdopodobniej na wiosnę2005r.
Podpisali obecni członkowie zarządu:
Grażyna Wiącek
Jarosław Zalewski
Małgorzata Gut
Zdzisław Wiącek
Sebastian Wiącek
Beata Wiśniewska
Uchwała Zarządu nr 4
w sprawie przyjęcia do używania wyremontowanej PIWNICZKI
Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2004r, po zapoznaniu się ze sprawą,
przedstawioną przez prezesa, a dotyczącą przyjęcia do używania siedziby po remoncie w ramach
projektu PIWNICZKA, uchwala co następuje:
1. Zarząd przyjmuje i zatwierdza do używania wyremontowana siedzibę
2. Koszty remontu przeksięgować z konta inwestycje na konto PIWNICZKA
3. Uruchomienie kotła nastąpi w styczniu po podpisaniu umowy z gazownią i zamontowaniu
gazomierza
4. urządzenie sal: klubowej, rehabilitacyjnej i kawiarenki internetowej nastąpi w styczniu
5. zajęcia rozpoczną się zgodnie z realizowanymi projektami i otrzymanymi na ich realizację
grantami i dotacjami
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Podpisali obecni członkowie zarządu:
Grażyna Wiącek
Jarosław Zalewski
Małgorzata Gut
Zdzisław Wiącek
Sebastian Wiącek
Beata Wiśniewska
5) informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
STRUKTURA PRZYCHODÓW
składki określone statutem

800,00

razem inne przychody określone statutem,
w tym:

235 988,98

DOTACJE BUDŻETOWE

0,33%
98,54%

26 000,00

10,86%

DAROWIZNY FINANSOWE-firmy

7 750,00

3,24%

DAROWIZNY osoby prywatne

2 062,33

0,86%

36 238,00

15,13%

7 010,16

2,93%

DAROWIZNY RZECZOWE org
pozarządowe

500,00

0,21%

art. 27d USTAWY O PDOOF 1%

156 428,49

65,31%

2 731,53

1,14%

239 520,51

100,00%

DOTACJE OD FUNDACJI
DAROWIZNY RZECZOWE -firmy

pozostałe przychody finansowe
RAZEM PRZYCHODY Z
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

DOTACJE BUDŻETOWE na realizację programów
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

5 000,00

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

21 000,00

DOTACJE FINANSOWE I DAROWIZNY RZECZOWE - ngo
Stowarzyszenie BORIS

1 358,00

Fundacja im. Stefana Batorego

19 800,00

Fundacja WSPÓLNA DROGA

15 080,00

Stowarzyszenie BANK DRUGIEJ RĘKI

500,00

RAZEM

36 738,00

DAROWIZNY FINANSOWE I RZECZOWE - firmy
COMPUTERLAND Warszawa

4 000,00

PHU KONSTANS Mińsk Mazowiecki

2 450,00

PPHU CEMTON Mińsk Mazowiecki

1 105,36
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COMPUTERLAND Warszawa

4 000,00

REAL S.A. Siedlce

300,00

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki

1 000,00

VAILLANT SAUNIER DUVAL sp. z o.o.

5 904,80

Warszawa

RAZEM

14 760,16

6)informację o poniesionych kosztach na:
a)
b)
c)
d)

realizację celów statutowych,
administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
działalność gospodarczą – nie dotyczy
pozostałe koszty – nie dotyczy

STRUKTURA

KOSZTÓW

2004r.
163 858,45

90%

b) koszty administracyjnej obsługi programów

18 103,53

10%

RAZEM koszty realizacji zadań statutowych

181 961,98

100%

a) koszty realizacji zadań statutowych

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

7 151,01

40%

usługi obce (telekomunikacja, poczta)

1 733,22

10%

podatki i opłaty
amortyzacja
koszty podróży

321,00
2 939,75
1 433,55

2%
16%
8%

wynagrodzenie umowa zlecenie

4 525,00

25%

18 103,53

100%

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,
1 osoba, ½ etatu, specjalista do spraw procesów i systemów informatycznych
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 2500zł.
nagrody, premie, inne – nie było
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,
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wydatki na umowy zlecenia i o dzieło dla specjalistów realizujących projekty: pedagogów,
psychologa, fizjoterapeutę, trenerów szkoleń, koordynatorów i innych specjalistów wyniosły
łącznie 54 924,20 zł.
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,
W BANKU PEKAO S.A. w Mińsku Mazowieckim założyliśmy LOKATĘ w kwocie 50 000,00 zł.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek,
nie dotyczy
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: rzeczowe aktywa trwałe 3.919,55
inwestycje krótkoterminowe
66.666,63
zobowiązania: brak
8) dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
Otrzymaliśmy dotację wspierającą realizację dwu programów:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 21 000,00zł: na program PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ 11 000zł. co
stanowi 22% kosztów programu oraz na program Lokalny Punkt Informacji 10 000zł. co
stanowi 82% kosztów programu
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 5 000,00zł. na program PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ co stanowi
10% kosztów programu.
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; PIT 4; PIT 11/8B; oraz deklaracje do ZUS.
Zostało zwolnione, decyzją Urzędu Skarbowego, ze składania deklaracji CIT
Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.
10)Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w stowarzyszeniu kontrola, a jeśli
była - to jej wyniki.
W okresie sprawozdawczym nie było kontroli w stowarzyszeniu
Podpisy członków zarządu (zgodnie ze statutem)

Mińsk Mazowiecki, 15 marca 2005r.
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