PRZYJACIEL

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
„ PRZYJACIEL ”
64-600 OBORNIKI UL. PIŁSUDSKIEGO 52 A

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z
DZIAŁALNOŚCI
OD

1

STYCZNIA 2007 DO

31

GRUDNIA 2007

Nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „ Przyjaciel”
64-600 Oborniki ul. Piłsudskiego 52A.
1. Stowarzyszenie powstało w 1992 r., a osobowość prawną otrzymało w 1993 r., a z
dniem 20.12.2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
2. 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 gm. Oborniki

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 37a 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

Ludomki 4 gm. Ryczywół

Członek zarządu

Członkami naszymi są dzieci i młodzież niepełnosprawna z powiatu obornickiego, dotknięta
porażeniem mózgowym, zanikiem mięśni, przepukliną oponowo-rdzeniową, wodogłowiem
oraz epilepsją. W roku 2007 opieką objęliśmy 63 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 2007 rozpoczął się jak zwykle pracowicie dla naszych podopiecznych. Pod okiem
terapeutki- Karoliny Filody przygotowywano rekwizyty, uczono się wierszyków, aby 10
stycznia wystąpić z przedstawieniem o Nowym Roku przed rodzicami i uczestnikami
świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk”. Kilka dni później, bo już 20 stycznia na zaproszenie
uczniów i dyrekcji Zespołu Szkół w Parkowie wzięliśmy udział w ósmym z kolei

Powiatowym Balu Niepełnosprawnych- Karnawałowe spotkanie Przyjaciół Parkowo 2007.
Zarząd Stowarzyszenia w tym czasie przygotowywał się do Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego, które 9 lutego odbyło się w Sali kameralnej OOK w
Obornikach. Zebrani członkowie wysłuchali i zatwierdzili sprawozdania merytoryczne i
finansowe. Udzielono absolutorium zarządowi, po czym wybierano nowe Władze
Stowarzyszenia. W następnych dniach nasi pracownicy zadbali o to by tradycji przywitania
wiosny i u nas nie zabrakło. Przygotowywali wraz z podopiecznymi inscenizacje, konkursy
oraz wspólne zabawy po to, aby 20 marca tradycyjnie z uśmiechem, zabawą i topieniem
Marzanny- symbolem mijające zimy powitać Wiosnę. Jeszcze nie zapomnieliśmy wrażeń a
już 28 marca odwiedzili nas uczniowie Zespołu Szkół w Parkowie, aby wspólną zabawą i
upominkami od Zajączka przybliżyć nastrój zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Takie
spotkania zawsze są miłym akcentem- wywołują uśmiech i radość na buziach naszych
podopiecznych. Intensywnie trwały przygotowania nie tylko dzieci i młodzieży, ale również
rodziców do kolejnego - VI Koncertu Stowarzyszenia. Koncert miał tytuł „ Wszystkie Dzieci
Nasze Są”. Odbył się on 22 kwietnia na scenie Obornickiego Ośrodka Kultury. W roku
bieżącym zaproszenie do udziału przyjęli i uświetnili uroczystość swoją obecnością takie
gwiazdy obornickich scen jak: gwiazdy kabaretu - Marcin Samolczyk i Lech Faron, znani
muzycy - Alina Forysiak, Witold Żuromski, Jerzy Bartecki oraz zespoły- Sing Simile i Cudne
Manowce. Zadebiutowały na scenie również mamy w tańcu aranżowanym przez panią Alinę
Forysiak. Zespół „ Tacy Sami” bawił publiczność własnym programem artystycznym. Wielką
niespodzianką była obecność Telewizji TVP3 z Poznania. Nagrany program emitowany był
11 maja. Zarząd Stowarzyszenia realizował w międzyczasie wszystkie działania (plakaty,
zaproszenia, dekoracje sceny, poczęstunek po koncercie itp.), aby ten dzień pozostawił
niezapomniane wrażenia i pozostał długo w pamięci. Integracja osób niepełnosprawnych ze
zdrowym społeczeństwem jest ważnym czynnikiem, dlatego też cieszy bardzo tak liczny
udział mieszkańców naszego miasta w tego typu uroczystościach.
Miesiąc maj był kolejną okazją do wspólnej zabawy. 26 maja na terenie ogródka przy
Stowarzyszeniu zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Odbyły się
różne wspólne zabawy, konkursy, pokonywano tor przeszkód, budowano statek piracki itp. W
zabawach tych udział brały zarówno dzieci jak i rodzice. Kilka dni później, bo już 1 czerwca
nasze Stowarzyszenie wraz z Obornickim Ośrodkiem Kultury i ZHP było organizatorem
Integracyjnego Dnia Dziecka. Impreza odbyła się na terenie parku przy OOK. Były liczne
zabawy, konkursy z nagrodami, loterie, występy. Członkowie zespołu „Tacy Sami” również
wystąpili ze swoim programem artystycznym. Gościem Dnia była Halina Benedyk. 4 czerwca
gościliśmy młodzież z Gimnazjum nr.2 wraz z opiekunkami-paniami Hanną Pilarską, Ewą
Stroińską i Anną Dziarmagą. Młodzież w miły i zabawny sposób zaprezentowała znaną
klasykę poezji polskiej dla najmłodszych. W dniu tym gościliśmy również dyrektora BZ
WBK w Obornikach- panią Iwonę Siejakowską, która przekazała nam czek z fundacji Bank
Dziecięcych Uśmiechów działającej przy BZ WBK. Przekazana kwota wsparła nasze starania
o zebranie środków na wyjazd do Zakopanego, który odbył się w terminie 13-22 czerwca. We
wspólnym wyjeździe udział wzięło 42 członków. Zorganizowany był w współpracy z
„Akademią Matylda” z Poznania. 22 czerwiec to również dzień w którym na uroczystej sesji
Rady Miejskiej prezes Stowarzyszenia odebrała medal „Zasłużony Dla Ziemi Obornickiej”.
Jesteśmy dumni, ze nasza praca na rzecz osób niepełnosprawnych została doceniona i
wyróżniona. 11 sierpnia uczestniczyliśmy w „Zlocie Garbusów”. W takcie zlotu odbyła się
aukcja, z której dochód organizator zlotu- pani Monika Wota przeznaczyła na wspieranie
naszej działalności. Sierpień był też miesiącem, w którym 9 naszych podopiecznych
wyjechało na turnus rehabilitacyjny do ORW Fama-sta w Mrzeżynie oraz do ORW Zabajki 2
w Złotowie. Wrzesień był miesiącem również ciekawym. Troje niepełnosprawnych członków
zespołu „Tacy Sami” na zaproszenie wójta gminy Dobrzyca pana Jarosława Pietrzaka wzięło

udział w II Ogólnopolskich Konfrontacjach Artystycznych Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Dobrzyca 2007. Warsztaty oraz przegląd odbyły się w dniach 14-21
wrzesień. Cała trójka wyśpiewała nagrody główne- złote nutki. 22 września wyjechaliśmy na
autokarową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Parku Dinozaurów w Rogowie. Wyjazd
był wspaniałą lekcją biologii i geografii oraz miłą zabawą i wypoczynkiem. Minęło kilka dni i
w odpowiedzi na zaproszenie burmistrza Kudowy Zdroju, pani Ewy Gomółki oraz
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, zespół „Tacy Sami” wraz z
opiekunami wziął udział w dwudniowej imprezie charytatywnej „Bawmy się Razem”.
Wystąpiliśmy obok takich zespołów jak Groovinscy i Krywań. Impreza pozostawiła
niezatarte wspomnienia i była okazją do nawiązania i zacieśnienia kontaktów między naszym
Stowarzyszeniem a Stowarzyszeniem z Kudowy Zdroju. 16 listopada zorganizowaliśmy w
Sali Kameralnej OOK integracyjna zabawę andrzejkową. Gościliśmy młodzież z Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Wiardunkach. Były wróżby, konkursy przeprowadzone przez naszą
terapeutkę oraz harcerzy. Był również poczęstunek i tańce. Imprezę dzielnie wspierały swoim
zaangażowaniem nasze rehabilitantki. Grudzień to miesiąc przygotowań do Świąt. I my
również przygotowywaliśmy się do spotkania opłatkowego. Odbyło się ono 16 grudnia
poprzedzone jak zwykle mszą świętą. Po raz kolejny spotkaliśmy się w salce parafialnej, aby
wspólnie z zaproszonymi gośćmi, rodzicami i naszymi podopiecznymi podzielić się
opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Aby tradycji stało się za dość przybył gwiazdor z
upominkami. Obejrzeliśmy jasełka w wykonaniu zespołu teatralnego „Odeon” działającego
przy OOK oraz wysłuchaliśmy kolęd w wykonaniu zespołu „Tacy Sami”.
Ponadto w ciągu roku spotkaliśmy się na uroczystościach: z okazji 18 Urodzin i Przyjęcia I-ej
Komunii Św. naszych podopiecznych.
Na co dzień dzieci i młodzież spotykają się na salach rehabilitacyjnych gdzie pod okiem 2
rehabilitantek i terapeutki zajęciowej odbywają się zajęcia rehabilitacyjne, usprawniające oraz
uczące samoobsługi. Raz w tygodniu mamy spotkania z katechezą, a raz w miesiącu mszę św.
Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia stara robić się wszystko, aby dzieci i młodzież niepełnosprawna brała
czynny udział w imprezach integracyjnych, oraz innych odbywających się na terenie naszego
miasta i nie tylko, aby nasi podopieczni jeszcze aktywniej uczestniczyli w ćwiczeniach
rehabilitacyjnych i usprawniających odbywających się na salach, aby mieli kontakt z
rówieśnikami, byli postrzegani i akceptowani przez społeczeństwo. Staramy się również, aby
rodzice i opiekunowie naszych podopiecznych brali czynny udział w życiu Stowarzyszenia, a
kontakt z innymi rodzicami utwierdzał w przekonaniu, ze jesteśmy po to, aby wspólnie
pomagać w rozwiązywaniu problemów.
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.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie źródeł przychodów
Składki członkowskie
Darowizny
Dotacja Urzędu Miejskiego Oborniki

Kwota w zł
1.963,50
62.002,75
61.000,00

4.
5.
5.

PCPR Oborniki
MEN Warszawa
Odsetki bankowe
Razem przychody

2.000,00
2.520,00
115,48
129.601,73

Warto tu nadmienić, że jedną z form pozyskania środków finansowych był Koncert
Charytatywny pt. „ Wszystkie dzieci nasze są”, na którym wystąpiły dzieci i młodzież
niepełnosprawna.
Koszty stowarzyszenia w kwocie 112.879,00 zł, to koszty związane z realizacją zadań
statutowych, administracyjne i finansowe.
Koszty realizacji zadań statutowych to przede wszystkim koszty letniego obozu rodzinnego
Zakopane 2007 i turnusu rehabilitacyjnego, oraz częściowe koszty imprez organizowanych
dla naszych podopiecznych typu: baliki, szukamy zajączka, dzień dziecka, andrzejki, i
gwiazdka, koszty VI Koncertu Stowarzyszenia, koszty wycieczki turystyczno-krajoznawczej
do Parku Dinozaurów w Rogowie, koszty związane z udziałem zespołu „Tacy Sami” w
imprezie integracyjnej pt. „Bawmy się razem” w Kudowie Zdroju – koszty przejazdu.
Koszty administracyjne związane są z działalnością statutową stowarzyszenia „Przyjaciel” i
sal rehabilitacyjnych działających przy stowarzyszeniu. Są to koszty opłat sądowych,
notarialnych, pocztowych, polisy ubezpieczeniowej, prenumeraty pism o rachunkowości,
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 drobnych remontów - napraw 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
roku

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

Terapeuta zajęciowy

1

18.201,76

Rehabilitant

2

25.689,42

Ogółem

3

43.891,18

Lista osób zatrudnionych na umowę zlecenia: 1
Zatrudnienie
roku
Sprzątaczka

1

w Łączna kwota wynagrodzenia
2.862,54

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 lipcu 2007 roku zakupiliśmy zestaw komputerowy do nauki naszych podopiecznych jego
obsługi o wartości 1.072,17 zł.
W minionym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w stowarzyszeniu żadnej
kontroli.
Załącznik: 1. Odpisy Uchwał Zarządu Stowarzyszenia za 2007 rok.
Oborniki, dnia 08.02.2007 r.
Sporządził:
Ból Aldona

Zarząd Stowarzyszenia:

tel. 607184165
Ból Aldona
Dąbkiewicz Teresa
Bielawiak Justyna
Woźniak Barbara
Obroszko Dorota
Parthun Danuta
Filoda Karolina

