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Nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „ Przyjaciel” 
64-600 Oborniki ul. Piłsudskiego 52A.  

 
Stowarzyszenie powstało w 1992 r., a osobowość prawną otrzymało w 1993 r., a z dniem 
20.12.2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.  
Z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 52A działa od 1995 roku.  
 
Data wpisu do KRS: 29.01.2002 rok 
 
Nr KRS: 0000079166 
 
Nr REGON: 634244783 
 
Nr NIP: 766-18-11-147 
 
Skład zarządu Stowarzyszenia: 
 
Lp.  Imię i nazwisko Adres zamieszkania Funkcja 
1. Aldona Ból Rożnowo Nad strugą 3 Prezes  
2. Teresa Dąbkiewicz  Oborniki ul. Kopernika 14/29 Zastępca prezesa 
3. Justyna Bielawiak Oborniki ul. Armii Poznań 2/2 Zastępca prezesa 
4. Barbara Woźniak Nowołoskoniec 37 gm. Oborniki Sekretarz 
5. Dorota Obroszko Oborniki ul. Szarych Szeregów 8/4 Skarbnik 
6. Danuta Parthun Ryczywół ul. Osiedle Przyjaźni20/18 Członek zarządu 
7. Karolina Filoda Oborniki ul. Dębowa 5 Członek zarządu 
 
Członkami naszymi są dzieci i młodzież niepełnosprawna z powiatu obornickiego, dotknięta 
porażeniem mózgowym, zanikiem mięśni, przepukliną rdzeniowo-kręgosłupową oraz 
epilepsją. W roku 2006 opieką objęliśmy 62 osoby. 
  
Naszym głównym celem jest działalność pożytku publicznego, w sferze działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, a w szczególności polegająca na wszechstronnej pomocy 
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie opieki, rehabilitacji i adaptacji 
społecznej.  
 
Rok 2006 przywitał nas zaproszeniem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” z siedzibą w Wągrowcu. Zaproszono nas na 
trzydniowy pobyt rehabilitacyjno-integracyjny do ośrodka „Wielspin”. Dzieci i młodzież pod 
opieką rodziców korzystały z całej bazy zabiegowej, rodzice ponadto skorzystali z porad 
psychologa. Nie odbyło się również bez zabaw i wspólnych tańców. W pierwszych dniach 
stycznia odwiedzili nas uczniowie Gimnazjum Nr 2 z przedstawieniem jasełkowym. 
Uczestniczyliśmy w corocznym VI Powiatowym Balu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w 
Parkowie. Okres karnawałowy był okazją do Zabawy Walentynkowej zorganizowanej dla 
podopiecznych w Siedzibie Stowarzyszenia. Ale nie tylko przyjemności były naszym 
udziałem. Dzieci i młodzież – członkowie zespołu „Tacy Sami” ciężko pracowali, 
przygotowując się do nagrania płyty z utworami muzycznymi w ich wykonaniu. Kwietniowy 
Koncert Stowarzyszenia był okazją do jej promocji. W marcu także podopieczni nasi 
przygotowywali się do powitania Wiosny. Dzieci uczyły się wierszy i piosenek, 
własnoręcznie wykonały potrzebne rekwizyty i w dniu 21 marca w siedzibie stowarzyszenia 
wystąpiły z pięknym przedstawieniem. Była też muzyka i słodycze. Trwały również 



przygotowania do corocznego Koncertu Stowarzyszenia - członkowie zespołu 
przygotowywali program artystyczny, a Zarząd Stowarzyszenia realizował wszystkie 
działania (zaproszenia, plakaty, dekoracje sceny, poczęstunek po koncercie itp.), aby Koncert, 
który odbył się 23.04.br pozostawił niezapomniane wrażenia. Nasi podopieczni – członkowie 
zespołu „Tacy Sami”, oraz wykonawcy prac plastycznych po raz kolejny mogli 
zaprezentować swoje zdolności. Integracja osób niepełnosprawnych to ważny cel naszego 
działania, dlatego też kolejny raz skorzystaliśmy z zaproszenia i odwiedziliśmy Szkołę 
Podstawową w Sokołowie Budzyńskim, gdzie z uczniami tej szkoły przy wspólnej zabawie, 
uczestnicząc w rozgrywkach sportowych i ognisku spędziliśmy miłe popołudnie. Jeszcze nie 
zatarły się wspomnienia z pobytu w Sokołowie Budzyńskim, a już zespół „Tacy Sami” został 
zaproszony do udziału w festynie rodzinnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w 
Sycynie. Dzień Dziecka był miłą niespodzianką – spędziliśmy go nad Maltą na jedynej w 
roku i niepowtarzalnej „Nocy Marzeń w ZOO”, a dopełnieniem tego święta było 
przedstawienie pt. „Śpiąca Królewna”, z którym przyszli do nas uczniowie Gimnazjum nr 2. 
W pierwszej dekadzie czerwca zorganizowaliśmy kolejny już trzydniowy biwak integracyjny. 
Celem jego oprócz integracji, zapoznania dzieci z życiem obozowym, było przekazanie 
tradycji przez wspólne obchody Dni Matki i Dziecka, szukanie zajączka i zapewnienie 
uczestnikom wesołej zabawy. Dzieci szczęśliwe i zadowolone powróciły do swoich zajęć, aby 
przygotować się do następnego wyzwania. Koniec czerwca był kolejną okazją do 
promowania Stowarzyszenia na obchodach „Dni Obornik”. W sierpniu część podopiecznych 
wyjechała na turnus rehabilitacyjny do Przyjezierza, druga grupa wyjechała we wrześniu do 
Łeby. We wrześniu zostaliśmy również zaproszeni na Piknik z Hipoterapią organizowany 
przez Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych w Obornikach, oraz do udziału w 
Dożynkach w Nieczanowie, podczas których zespół Tacy Sami z sukcesem wystąpił z 
programem artystycznym. Październik był także miesiącem atrakcji – zostaliśmy zaproszeni 
do świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk” na przedstawienie góralskie w wykonaniu dzieci 
tej placówki. Pod koniec miesiąca zorganizowaliśmy wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do 
Poznania. Dzieci i młodzież zapoznali się z architekturą Starego Rynku, podziwiali Koziołki, 
posilili się w oryginalnej restauracji „SPHINKS”, po czym pełni wrażeń pojechali na seans 
filmowy do KINEPOLIS. Dzień 25.10.br na długo zostanie w pamięci nas wszystkich. W tym 
dniu odwiedziła nas TVP 3 Poznań – Redakcja „Wyzwanie”, by nakręcić program o 
placówkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na terenie powiatu 
obornickiego - emisja odbyła się 4.11.br. 28 października członkowie zespołu „Tacy Sami” 
wystąpili z programem artystycznym w Zespole Szkół w Kowanówku – zostali zaproszeni 
przez dyrekcję szkoły na inaugurację programu „Jesteśmy tacy sami”, do którego przystąpił 
Zespół Szkół. Koniec listopada był okazją do zorganizowania Zabawy Andrzejkowej dla 
podopiecznych. Zorganizowaliśmy ją jako imprezę integracyjną, do udziału, w której 
zaprosiliśmy również podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk”. Z kolei 
początek grudnia był kolejną okazją do imprezy integracyjnej – Mikołajki, które 
zorganizowaliśmy wspólnie z uczniami Zespołu Szkół w Parkowie. 
Dzięki staraniom Zarządu wymieniono okna na sali terapii zajęciowej i sali rehabilitacyjnej. 
Zakupiliśmy również nowy rotor – do usprawniania kończyn górnych i dolnych. Sala do 
terapii zajęciowej wzbogaciła się o urządzenie do wyświetlania filmów DVD i Video. 
 W grudniu trwały ponad to przygotowania do spotkania wigilijnego z jasełkami, w których 
głównymi wykonawcami byli nasi podopieczni. Aby tradycji stało się zadość przybył także 
gwiazdor z upominkami ku radości wszystkich dzieci. Ponadto w ciągu roku obchodziliśmy 
uroczyste „18 –tki” naszych podopiecznych wkraczających w dorosłe życie. 
 Na co dzień dzieci i młodzież spotykali się na salach rehabilitacyjnych działających przy 
Stowarzyszeniu, gdzie pod fachowym okiem dwóch rehabilitantów oraz terapeutki zajęciowej  
 



prowadzone są ćwiczenia rehabilitacyjne i usprawniające, oraz uczące samoobsługi. Raz w 
tygodniu odbywały się spotkania z katechetą, a raz w miesiącu braliśmy udział we mszy św. 
stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia robi wszystko, aby dzieci i młodzież brały czynny 
udział w licznych imprezach integracyjnych, aby miały kontakt z rówieśnikami, byli 
postrzegani i akceptowani przez społeczeństwo. 
 
Stowarzyszenie nasze jest typowym stowarzyszeniem społecznym. Zarząd stanowią rodzice 
dzieci niepełnosprawnych, którzy mimo licznych, własnych kłopotów mają chęć i zapał do 
działania na rzecz wszystkich naszych podopiecznych. Cała działalność jest charytatywna. 
 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
Przychody stowarzyszenia to przychody z działalności statutowej ( składki członkowskie, 
darowizny i dotacje) oraz przychody finansowe (odsetki bankowe). 
 
 
Lp. Wyszczególnienie źródeł przychodów Kwota w zł 
1. Składki członkowskie 1.319,50
2.  Darowizny 61.638,83
3. Dotacja Urzędu Miejskiego Oborniki 60.000,00
4. PCPR Oborniki 2.000,00
5. Odsetki bankowe 131,95
 Razem przychody 125.090,28
 
Warto tu nadmienić, że jedną z form pozyskania środków finansowych był Koncert 
Charytatywny pt. „ Nasze śpiewanie, nasza radość”, na którym wystąpiły dzieci i młodzież 
niepełnosprawna. 
  
 Koszty stowarzyszenia w kwocie 113.509,65 zł, to koszty związane z realizacją zadań 
statutowych, administracyjne i finansowe. 

Koszty realizacji zadań statutowych to przede wszystkim koszty turnusu rehabilitacyjnego, 
oraz częściowe koszty imprez organizowanych dla naszych podopiecznych typu: baliki, 
szukamy zajączka, dzień dziecka, andrzejki, mikołajki i gwiazdka, koszty biwaku, wycieczki 
turystyczno-krajoznawczej, koszty związane z występami i nagraniem płyty zespołu „Tacy 
Sami”. 

 Koszty administracyjne związane są z działalnością statutową stowarzyszenia „Przyjaciel” i 
sal rehabilitacyjnych działających przy stowarzyszeniu. Są to koszty opłat sądowych, 
notarialnych, pocztowych, polisy ubezpieczeniowej, zakupu artykułów biurowych i 
papierniczych, tuszu do drukarki, taśm do fax., środków czystości itp., opłaty za rozmowy 
telefoniczne, koszty energii elektrycznej i cieplnej, koszty opłaty mediów, koszty remontów 
w siedzibie Stowarzyszenia i koszty reprezentacyjne, oraz koszty odpisu amortyzacyjnego 
zakupionego w 2006 roku urządzenia rehabilitacyjnego Paster 230. W skład kosztów 
administracyjnych wchodzą także wynagrodzenia rehabilitantów i koszty świadczeń na rzecz 
pracowników. 

 

 

 



Liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu: 3 

 Zatrudnienie w 
roku 

Łączna kwota wynagrodzenia, 
oraz ubezpieczeń społecznych i 
innych świadczeń w zł 

Terapeuta zajęciowy 1 x 

Rehabilitant 2 x 

Ogółem 3 48.548,77 

 

Lista osób zatrudnionych na umowę zlecenia: 1 

 Zatrudnienie w 
roku 

Łączna kwota wynagrodzenia 

Sprzątaczka 1 2.400,00 

 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia nie otrzymują żadnego 
wynagrodzenia. Działalność ich jest całkowicie charytatywna. 

Stowarzyszenie nasze nie udziela pożyczek pieniężnych, nie posiada lokat, oraz nie nabyło 
żadnych nieruchomości. 

W październiku 2006 roku zakupiliśmy urządzenie rehabilitacyjne Paster 230 – rotor do 
usprawniania kończyn górnych i dolnych o wartości 6.932,03 zł.  

W minionym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w stowarzyszeniu żadnej 
kontroli.  

 

Załącznik: 1. Odpisy Uchwał Zarządu Stowarzyszenia za 2006 rok.                   

 

Oborniki, dnia 09.02.2007 r. 

 

Sporządził:                                                                 Zarząd Stowarzyszenia: 

 

Ból Aldona                                                                 Ból Aldona 

Dąbkiewicz Teresa 

Bielawiak Justyna 

Woźniak Barbara 

Obroszko Dorota 

Parthun Danuta 

Filoda Karolina 



 

WYPIS Z ZESZYTU UCHWAŁ ZARZĄDU 
STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ „PRZYJACIEL” 
 

 
WYPIS UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA W 
2006 ROKU. 
 
 
 
 

 Uchwała nr 14 z dn. 17.01.06r. 
Uchwałą Zarządu podjęto z konta Stowarzyszenia 600,00 zł 
  
 

 Uchwała nr 15 z dn.07.02.06r. 
Uchwałą Zarządu postanowiono wykreślić z członkowstwa Stowarzyszenia 
Następujące osoby- zgodnie ze statutem Stowarzyszenia § 18 pkt 2 
 
- Banik Marta- członek uczestniczący 
- Banik Elżbieta –członek zwyczajny 
 
 

 Uchwała nr 16 z dn. 07.02.06r. 
Uchwałą Zarządu podjęto z konta środki na: 
- zakup programu komputerowego ACROBAT 7.0 ( przetwarzanie danych PDF), 
  niezbędnego do ogłoszenia sprawozdań: finansowego i merytorycznego na stronie    

internetowej MP i PS 
- polisę ubezpieczeniową Stowarzyszenia 
- zakup monitora 
- bieżące wydatki Stowarzyszenia  
 

  Uchwala nr 17 z dn. 07.03.06r. 
 Uchwałą Zarządu przyjęto nowych członków Stowarzyszenia 
- Maćkowiak Filip – członek uczestniczący 
- Maćkowiak Grażyna- członek zwyczajny 
  

 Uchwała nr 18 z dn. 07.03.06 r. 
Uchwałą Zarządu podjęto decyzję o uzupełnieniu pogotowia kasowego w kwocie 
500,00 zł. Uchwałą Zarządu zdecydowano, że kwotę potrzebną na opłacenie kosztów 
związanych z wydaniem płyty zespołu „TACY SAMI” podejmie się w terminie 
koniecznym i w wysokości potrzebnej na pokrycie tych kosztów.(faktury) 
 

 Uchwała nr 19 z dn. 05.04.06 r. 
Uchwałą Zarządu podjęto z konta Stowarzyszenia 700,00 zł 
 



 
 
 

 Uchwała nr 20 z dn. 06.06.06 r. 
Zarząd podjął uchwałę , że środki finansowe na opłacenie pobytów na turnusach  
rehabilitacyjnych naszych członków, będą przekazane przelewami wg potrzeb 
bez podejmowania kolejnych uchwał 
 

 Uchwała nr 21 z dn. 06.06.06 r. 
Uchwałą Zarządu przyjęto nowych członków Stowarzyszenia 
- Malesa Marcin – członek  uczestniczący 
- Malesa Maria – członek zwyczajny 
 

 Uchwała nr 22 z dn. 06.06.06 r. 
Uchwałą Zarządu podjęto z konta Stowarzyszenia środki finansowe w wysokości 
- 1500,00 zł 

 Uchwała nr 23 z dn. 04.07.06 r. 
Uchwałą Zarządu przyjęto nowych członków Stowarzyszenia 
- Gomoński Dominik – członek uczestniczący 
- Gomońska Jolanta – członek zwyczajny 
 

 Uchwała nr 24 z dn. 04.07.06 r. 
Zarząd podjął uchwałę , że w czasie wakacji z konta stowarzyszenia nastąpi pobieranie 
środków finansowych wg potrzeb tzn. na pokrycie bieżących rachunków Stowarzyszenia, 
bez zwoływania zebrań 
 

 Uchwała nr 25 z dn. 05.09.06 r. 
Uchwałą Zarządu postanowiono przeznaczyć wpływy z 1% na zakup rotora 
 

 Uchwała nr 26 z dn. 05.09.06 r. 
Uchwałą Zarządu postanowiono pokryć koszty wyjazdu do Nieczanowa 
 

 Uchwała nr 27 z dn. 05.09.06 r. 
Uchwałą Zarządu przeznacza się kwotę 200,00 zł na zakup odkurzacza 
 

 Uchwała nr 28z dn. 05.09.09 r. 
Uchwałą Zarządu postanawia się, że środki pieniężne na zakup artykułów do działań 
bieżących będą przekazywane bez kolejnych uchwał (środki do terapii zajęciowej, 
artykuły biurowe, środki czystości) 
 

 Uchwała nr 29 z dn. 03.10.06 r. 
Uchwałą Zarządu przekazuje się kwotę 500,00 zł na pogotowie kasowe(rachunek 
telefoniczny, taśmy do faksu) 
 

 Uchwała nr 30 z dn. 07.11.06 r. 
Uchwałą Zarządu przyjęto nowych członków Stowarzyszenia 
- Gomoński Gracjan – członek uczestniczący 
- Gomoński Krystian – członek uczestniczący 
- Gomońska Magdalena –członek zwyczajny 
 



 
 
 

 Uchwała nr 31 z dn. 07.11.06 r. 
Zarząd podjął decyzję o zakupie termosów do kawy i herbaty 
 

 Uchwała nr 32 z dn. 07.11.06 r. 
Zarząd podjął decyzję o pobraniu środków z konta Stowarzyszenia 500,00 zł 
 

 Uchwała nr 33 z dn.05.12.06 r. 
Uchwałą Zarządu podjęto decyzje o pobraniu pieniędzy na zakup słodyczy do paczek 
gwiazdkowych. Pieniądze zostaną zwrócone przez PCPR i Urząd Wojewódzki po 
przestawieniu faktur. 
 

 Uchwała nr 34 z dn. 05.12.06 r. 
 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” 
wprowadza jako obowiązującą dokumentację opisującą przyjęte zasady (polityki) 
rachunkowości Stowarzyszenia 

 
 
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


