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GRUDNIA 2008

Nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „ Przyjaciel”
64-600 Oborniki ul. Piłsudskiego 52A.
1. Stowarzyszenie powstało w 1992 r., 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 Zarządu

2.

Teresa Dąbkiewicz

Oborniki ul. Kopernika 14/29

Zastępca Prezesa Zarządu

3.

Justyna Bielawiak

Oborniki ul. Armii Poznań 2/2

Zastępca Prezesa Zarządu

4.

Barbara Woźniak

Nowołoskoniec 37a gm. Oborniki

Sekretarz Zarządu

5.

Dorota Obroszko

Oborniki ul. Szarych Szeregów 8/4

Skarbnik Zarządu

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 2008 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 2008 podopieczni naszego Stowarzyszenia rozpoczęli Balem Maskowym, na który
zostali zaproszeni przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiardunkach. Dwa dni później
uczestniczyli w Powiatowym Balu Niepełnosprawnych organizowanym rokrocznie przez
dyrekcje Zespołu Szkół w Parkowie. Jeszcze nie przebrzmiały wrażenia a już 5.02. w
siedzibie Stowarzyszenia zostały zorganizowane przez naszą kadrę Karnawałowe Ostatki i

Balik Karnawałowy. Zarząd w tym czasie przygotowywał się do Walnego Zebrania, które
odbyło się 8.02. Podczas, gdy kolejne dni upływały na normalnych zajęciach, wiosna zbliżała
się do nas dużymi krokami. Przywitaliśmy ją wspólnie w siedzibie Stowarzyszenia 27.03.
Oprócz zabaw, konkursów i topienia Marzanny mieliśmy odwiedziny „Zajączka”, który
obdarował dzieci upominkami. Takie spotkania są zawsze miłe, wspólna zabawa oraz
podarunki wywołują radość i uśmiech na buziach naszych podopiecznych. Prawie od
początku roku trwały intensywne przygotowania do obchodów 15-lecia powstania
Stowarzyszenia „Przyjaciel”. Inauguracją miał być uroczysty Koncert. Aby uroczystość ta
pozostała na długo w pamięci postanowiliśmy, że w br. będą to obchody dwudniowe,
połączone z integracyjnym Dniem Dziecka. Zespół „Tacy Sami” pod kierownictwem i opieką
Lecha Farona oraz Marcina Samolczyka pilnie przygotowywał się do tej chwili, podczas gdy
członkowie Zarządu, wspierani przez grupę rodziców z poświęceniem szukali sponsorów oraz
środków finansowych na zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Do przygotowań włączyły się
również nasze rehabilitantki i terapeutki, wykazały dużą pomysłowość oraz zręczność przy
wykonywaniu różnych prac i gadżetów. Wreszcie nadszedł ten dzień - 31 maja 2008 roku, na
scenie Obornickiego Ośrodka Kultury odbył się VII Uroczysty Koncert Stowarzyszenia pt.
„15- lat minęło.” Na przepięknie przygotowanej przez panią Sylwię Fiołek scenie, dzieci i
młodzież niepełnosprawna oraz zintegrowani członkowie zespołu „Tacy Sami” w precyzyjnie
poprowadzonym przez Sylwię Fiołek i Lecha Farona koncercie dali z siebie wszystko, aby ten
niezapomniany dzień pozostał na długo w pamięci zaproszonych gości i wszystkich, którzy
zechcieli wziąć udział w naszym święcie.
Niespodzianką był występ kabaretowy Marcina Samolczyka oraz piosenka o Stowarzyszeniu
wykonana przez mamy. Gwiazdą koncertu był Jan Zieliński- zespół Bolter. Na koniec
publiczność została poczęstowana tortem ufundowanym przez cukiernie Nawroccy. Kolejny
dzień - 1.06.2008 był okazją do zorganizowania festynu oraz integracyjnego Dnia Dziecka. I
tutaj też zarówno grupa rodziców jak i nasze pracownice włożyli dużo wysiłku.
Zorganizowano punkty sprzedaży prac, wykonanych pod okiem terapeutek, punkty sprzedaży
ciasta, kawy, napojów, a co najważniejsze - punkty sprzedaży losów na loterie, której
głównym sponsorem była Fundacja DUVALL.
Cały dzień wypełniony był atrakcjami, które przyciągały zarówno dzieci jak i dorosłych. Były
występy różnych zespołów, gośćmi dnia byli pani Magda Durecka oraz pan Marek Siwek. Na
zakończenie odbyła się zabawa taneczna pod gwiazdami dla wszystkich chętnych, na której
przygrywał zaprzyjaźniony zespół muzyczny Martin Dance. Nie zdążyliśmy jeszcze zebrać sił
a już 4.06 w naszej siedzibie świętowaliśmy Dzień Matki. Zespół „Tacy Sami” wziął również
udział w występach z okazji obchodów Dni Obornik. W szybkim tempie zbliżały się wakacje.
22.06 uczestniczyliśmy we mszy św. celebrowanej z okazji zakończenia katechezy, jak
również w intencji szczęśliwego powrotu po wakacjach. Przez cały ten czas Zarząd kierował
swoje działania na to, aby zebrać środki finansowe potrzebne do zorganizowania turnusu
rehabilitacyjnego dla naszych podopiecznych. Już w czerwcu pierwsi uczestnicy skorzystali z
wyjazdu. Kolejna grupa wyjechała w sierpniu. Tuż przed wyjazdem przedstawicielka
Fundacji BZ WBK BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW przekazała nam czek z
przeznaczeniem na organizacje wypoczynku. Wakacje minęły szybko i wrzesień był okazją
do zorganizowania integracyjnego biwaku w ośrodku ORW „Pod Sosnami” w Przyjezierzu.
Dzieci i młodzież brali udział w różnych konkursach i zabawach organizowanych przez naszą
kadrę i wolontariuszki, jak i w wieczorkach tanecznych. Tatusiowie rywalizowali w połowie
ryb, a mamy zbierały grzyby. Tam właśnie witaliśmy jesień. Korzystając z ostatnich ciepłych
dni zaraz na początku października pojechaliśmy na wycieczkę autokarową Szlakiem
Piastowskim. Po drodze zwiedziliśmy Skansen Miniatur w Pobiedziskach. Udaliśmy się do
Biskupina, gdzie poznaliśmy prasłowiańską osadę, zwiedziliśmy wystawę kultury japońskiej i
stałą w Muzeum Archeologicznym. Odbyliśmy niezapomniany rejs statkiem. Listopad był

okazją do zorganizowania w Sali Kameralnej OOK zabawy andrzejkowej. Tutaj również nasi
podopieczni brali udział w różnych zabawach, wróżbach i tańcach. Odpoczywali przy kawie i
ciastkach. Z okazji Mikołajek - 6.12. zorganizowano wyjazd do kina do poznańskiej Plazy.
Do wyboru były 2 filmy - bajka i polska komedia. Uczestnicy zostali poczęstowani posiłkiem
w restauracji Sphinks. Dodatkową atrakcją pobytu w Plazie był mikołajkowy koncert zespołu
„Arka Noego”. Tradycyjnie już przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy
spotkanie opłatkowe. 20 grudnia spotkaliśmy się na wspólnej mszy św. po czym udaliśmy się
w gościnne progi salki parafialnej przy kościele p.w. św. Józefa aby wspólnie z
zaproszonymi gośćmi podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia. Obejrzeliśmy Jasełka w
wykonaniu młodzieży z Gimnazjum nr 1 oraz z zespołem „Tacy Sami” śpiewaliśmy kolędy.
Na zakończenie przybył Gwiazdor, aby obdarować dzieci upominkami świątecznymi.
Ponadto w ciągu roku spotkaliśmy się na uroczystościach: z okazji 18 Urodzin i Przyjęcia I-ej
Komunii Św. naszych podopiecznych. Spotkaliśmy się na uroczystości zawarcia związku
małżeńskiego, a potem bawiliśmy się na poprawinach u Magdy - najpierw wolontariuszki a
potem pracownicy związanej z nami od lat. Nie omijają nas także bardzo smutne chwile.
Pożegnaliśmy naszego podopiecznego i kolegę śp. Eryka Pińczyńskiego.
Na co dzień dzieci i młodzież spotykają się na salach rehabilitacyjnych, gdzie pod okiem
rehabilitantek i terapeutek zajęciowych 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 się robić wszystko, aby dzieci i młodzież niepełnosprawna brała
czynny udział w imprezach integracyjnych, oraz innych odbywających się na terenie naszego
miasta i poza nim, 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, że 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.
4.
5.
5.

Wyszczególnienie źródeł przychodów
Składki członkowskie
Darowizny
Dotacja Urzędu Miejskiego Oborniki
PCPR Oborniki
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Odsetki bankowe
Razem przychody

Kwota w zł
1.224,50
109.572,73
63.000,00
2.000,00
6.500,00
219,41
182.516,64

Warto tu nadmienić, że jedną z form pozyskania środków finansowych był Koncert
Charytatywny pt. „ XV lat minęło”, na którym wystąpiły dzieci i młodzież niepełnosprawna.

Koszty stowarzyszenia w kwocie 126.285,75 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 obchodów XV –
lecia stowarzyszenia: VII Koncertu Stowarzyszenia i integracyjnego festynu, koszty
wycieczki turystyczno-krajoznawczej Szlakiem Piastowskim oraz biwaku rodzinnego –
Przyjezierze 2008.
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 i w 2009 roku urządzeń: Maty Viofor JPS System i Lampy
Solaris. 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

10.688,78

Rehabilitant

2

28.117,40

Ogółem

3

38.806,18

Lista osób zatrudnionych na umowę zlecenia: 2
Zatrudnienie
roku

w Łączna kwota wynagrodzenia w zł

Terapeuta zajęciowy

1

12.171,00

Sprzątaczka

1

3.450,00

Ogółem

2

15.621,00

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 2008 roku zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny, o łącznej wartości 10.424,99 zł
przeznaczony do codziennej rehabilitacji naszych podopiecznych .

W minionym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w stowarzyszeniu żadnej
kontroli.
Załącznik: 1. Odpisy Uchwał Zarządu Stowarzyszenia za 2008 rok.
Oborniki, dnia 27.02.2009 r.
Sporządził:
Ból Aldona

Zarząd Stowarzyszenia:

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

WYPIS Z ZESZYTU UCHWAŁ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEZY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ „PRZYJACIEL”
Wypis uchwał podjętych przez Zarząd Stowarzyszenia w 2008roku
¾ Uchwała nr8/08 z dn.8.01.2008
Uchwałą Zarządu przyjęto nowych członków Stowarzyszenia
-Maria Filoda- członek uczestniczący
-Zuzanna Westerny- członek uczestniczący
-Wioletta Westerny-członek zwyczajny
-Kamil Mitręga- członek uczestniczący
-Ilona Mitręga- członek zwyczajny
¾ Uchwała nr9/08 z dn. 8.01.2008
Uchwałą zarządu podjęto decyzję o zakupie sakw-sprzętu
ortopedycznego oraz decyzje o zakupie niszczarki i wykonaniu
potrzebnej do ZUS pieczątki
¾ Uchwała nr10/08 z dn.12.02.2008
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Przyjaciel” ustanawia się, że środki
finansowe na pokrycie kosztów administracyjnych dotyczących
działalności w roku 2008 pobierane będą kartą płatniczą wg.aktualnych
potrzeb bez zwoływania zebrań Zarządu.
¾ Uchwała nr11/08 z dn.12.02.2008
Uchwałą Zarządu postanawia się wykreślić z członkowstwa
Stowarzyszenia z powodu nie uregulowania składek członkowskich
powyżej 1 roku i braku odpowiedzi na monit oraz uczestnictwa w
Walnych Zebraniach. Powiadomienia wysłane będą w ciągu 14 dni.
-Andryszak Paweł
-Malesa Maria
-Grochowicz Danuta
-Rosada Sebastian
-Spychała Jolanta
-Szymanek Paweł
-Zachwyc Grażyna
¾ Uchwała nr12/08 z dn.11.03.2008
Uchwałą Zarządu postanowiono przyjąć nowych członków
Stowarzyszenia
-Krysztofiak Paulina-członek uczestniczący

-Krysztofiak Marek- członek zwyczajny
¾ Uchwała nr13/08 z dn.8.04.2008
Uchwałą zarządu przyjęto nowych członków Stowarzyszenia
-Andryszak Mateusz- członek uczestniczący
-Andryszak Paweł-członek zwyczajny
¾ Uchwała nr14/08 z dn. 10.06.2008
Zarząd podjął uchwałę, że w czasie wakacji (miesiące- lipiec, sierpień,
wrzesień) pobieranie środków finansowych z konta Stowarzyszenia
będzie odbywało się wg. potrzeb- na pokrycie bieżących rachunków oraz
na opłacenie pobytów na turnusach rehabilitacyjnych.
¾ Uchwała nr.15/08 z dn 10.06.2008
Uchwałą Zarządu przyjęto nowych członków Stowarzyszenia
-Jolanta Sprengel- członek uczestniczący
-Danuta Sprengel- członek zwyczajny
-Hubert Kreja- członek uczestniczący
-Edyta Kreja- członek zwyczajny

