1

PRZYJACIEL

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

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z
DZIAŁALNOŚCI
OD

1

STYCZNIA 2010 DO

31

GRUDNIA 2010
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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 2010 opieką objęliśmy 68 osób.
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 2010 przywitał naszych członków wspólną zabawą i radością. Na zaproszenie dyrekcji,
pracowników i młodzieży Zespołu Szkół w Parkowie uczestniczyliśmy w corocznym balu
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 16 stycznia gościnne mury szkoły zamieniły się w
krainę kotów, pełną niespodzianek, ciepła i bliskości. Czas karnawału był również okazją
dla zorganizowania balu w siedzibie stowarzyszenia. 29 stycznia odbyła się wesoła zabawa,
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która na pewno pozostawiła miłe wspomnienia w pamięci uczestników. Czas płynie szybko
na codziennej rehabilitacji i zajęciach. Zarząd stowarzyszenia w tym czasie dokonywał
wszelkich starań, aby pozyskać środki na planowane zadania i imprezy. 27 marca w sali
kameralnej OOK odbyło się wspólne spotkanie pod nazwą SZUKAMY ZAJĄCZKA. Kadra
oraz wolontariuszki przygotowały liczne konkursy i zabawy, dzięki którym przybliżyliśmy
liczne tradycje i zwyczaje nadchodzących świąt. Wszyscy podopieczni upodobnili się do
zajączków, ubierając własnoręcznie wykonane zajęcze uszy. Wspólnie szukaliśmy gniazda z
upominkami. Przy słodkim poczęstunku czas minął szybko wesoło i miło. Z początkiem roku
zaczęły się i trwały przygotowania do kolejnego koncertu Stowarzyszenia. IX koncert pt.
PRZYJACIEL Z PIOSENKĄ odbył się 1 maja. Mottem przewodnim była tolerancja- ŻYCIE
NIE TYLKO PO TO JEST BY BRAĆ, LECZ ABY ŻYĆ- SIEBIE SAMEGO TRZEBA
DAĆ!!! Członkowie zespołu Tacy Sami zaprezentowali program artystyczny, który sami
wybrali i przygotowali go pod czujnym okiem Lecha Farona i Marcina Samolczyka. Obok
członków naszego zespołu w koncercie czynny udział wzięli- Krzysztof Warguła, Lech Faron
i Marcin Samolczyk. Gwiazdą spotkania był duet Justyna i Piotr. Od lat nie zmienili się
prowadzący. Sylwia Fiołek i Lech Faron dołożyli starań aby przybliżyć odbiorcom sylwetki
członków zespołu. Sylwia Fiołek była również inspiratorem i wykonawcą wystroju sceny.
Jeszcze nie ochłonęliśmy z koncertowych wrażeń a już 3 maja zespół wystąpił na obornickim
rynku na festynie z funduszem spójności organizowanym przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach. Zaprezentowali swój program obok rodzimych
artystów i zaproszonej gwiazdy. Sami dotknięci niepełnosprawnością dokładnie rozumieją
potrzebę innych, dlatego też chętnie zgodzili się na udział w PIKNIKU MOTOCYKLOWYM
organizowanym 8 maja przez Sekcje Motorów Ciężkich „JASTRZĘBIE DRÓG” w
Obornikach, Obornicki Ośrodek Kultury oraz Urząd Miejski. Celem pikniku było zebranie
środków finansowych na zakup specjalistycznego wózka inwalidzkiego dla Dawidaniepełnosprawnego mieszkańca Objezierza. Po krótkim odpoczynku- 22 maja udaliśmy się
autokarami na wycieczkę turystyczno- krajoznawczą do Torunia. Poznaliśmy miasto i jego
liczne zabytki. Atrakcją wycieczki był seans w Planetarium oraz wypiekanie pierników w
Muzeum Żywego Piernika. Najwięcej niezapomnianych wrażeń dał nam rejs statkiem
WANDA po Wiśle, który odbył się dosłownie w ostatnich minutach przed zbliżającą się falą
powodziową. Zakończeniem dnia w Toruniu był wspólny obiad w restauracji. Opuszczaliśmy
miasto wraz z nadchodząca wodą- widzieliśmy w szybkim tempie zalane ulice i liczne
objazdy. Ten dzień pełny wrażeń pozostawił miłe wspomnienia, ale również uzmysłowił nam
siłę żywiołu i zagrożenia z nim związane. 28 maja w siedzibie Stowarzyszenia
zorganizowaliśmy spotkanie z okazji Dnia Mamy, Taty oraz Dnia Dziecka. Konkursy i
zabawy przygotowane przez kadrę rozweselały i rozbawiały a rodzice dzielnie dopingowali.
Dzieci otrzymały słodkie upominki, ojcowie- góry złota przygotowane wcześniej przez swoje
pociechy a mamy słodkie desery. Były również medale i laurki. Po wielkich emocjach
wspólny słodki posiłek przy kawie i herbacie smakował znakomicie. Grupa 11 rodziców brała
udział w programie finansowanym przez UE „Chwytaj Dzień- Korzystaj z Szansy”. Jednym z
zadań programu był wyjazd na turnus rehabilitacyjny wraz ze swoimi niepełnosprawnymi
dziećmi. Turnus był zorganizowany od 5 do 18 czerwca w Jarosławcu w ośrodku „Panorama
Morska”. Główną atrakcją pobytu były podgrzewane baseny. Zaraz po powrocie, bo 20
czerwca w Sali Widowiskowej OOK odbył się koncert kończący projekt „I Ty możesz zostać
artystą” współfinansowany ze środków UE, a organizatorem był Obornicki Ośrodek Kultury.
10 podopiecznych Stowarzyszenia uczestniczyło w trwających 3 miesiące warsztatach, a
wspomniany koncert był prezentacją osiągnięć. Dodatkowych atrakcji dostarczył występ
kabaretu z Zielonej Góry „JESTEŚMY”. 25 czerwca członkowie zespołu „Tacy Sami”
dwukrotnie wystąpili podczas obchodów Dni Obornik- podczas uroczystej Sesji Miejskiej
oraz na scenie głównej na Targowisku Miejskim. Gościnnie z zespołem wystąpił Marek
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Siwek. 11 lipca kolejny raz zespół wspierał imprezy organizowane przez innych. Tym razem
był to Piknik Rodzinny „Niedziela nad Wartą” organizowany przez TPR Światełko. Impreza
odbywała się w parku OOK. Koniec lipca był okazją do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do
ośrodka „Jagoda” w Sarbinowie. Uczestniczyły w nim 54 osoby- członkowie Stowarzyszenia
wraz z opiekunami. Turnus ma za zadanie łączenia w sobie 3 ważnych czynników-poprawę
kondycji zdrowotnej poprzez rehabilitacje, wypoczynku oraz integracji w grupie. Ośrodek
Jagoda spełnił nasze oczekiwania i chętnie do niego wrócimy. Ledwie zdążyliśmy
wypakować walizki a już czekał nas kolejny wyjazd. W okresie od 3 do 5 września braliśmy
udział w kolejnym już biwaku integracyjnym członków stowarzyszenia. Tym razem był on
zorganizowany w ORS „Kama –Meblarz” w Skorzęcinie. I tym razem nasi pracownicy
przygotowali liczne zawody sportowe, zajęcia manualne i muzyczne, zabawy, wieczorki
taneczne oraz biesiadne spotkania. Były również wspólne spotkania przy kawie. Ten krótki
okres jest jednak zawsze okazją do zapomnienia o kłopotach dnia codziennego i dlatego tak
chętnie i tak licznie bierzemy udział we wspólnych wyjazdach. Koniec września przyniósł
nam prawdziwą i bardzo pracowitą niespodziankę. Bez zapowiedzi, z dnia na dzień zaczęto
przeprowadzać ogromny remont. Objęto nim wymianę grzejników, a także całej instalacji
grzewczej. Ocieplano także cały budynek i dach. Walka z gruzowiskiem, bałaganem i kurzem
wydawała się nie mieć końca. Członkowie zarządu oraz niektórzy rodzice poświęcali każdą
wolną chwile, aby remont przebiegał w miarę sprawnie i aby ośrodek nie był bez nadzoru w
trakcie prac remontowych. Warto dodać, że ekipy remontowe pracowały od godz. 7,00
bywało, że do godz.19,00. Zostawiono nam połatane, okurzone ściany i brak nadziei na
malowanie, gdyż nie ujęto tego w kosztorysie prac remontowych. Nie pozostało nic innego
jak wspólnymi siłami doprowadzić remont do końca i ośrodek do użytku. Serdeczne
podziękowania należą się rodzicom, którzy czynnie wzięli udział w malowaniu, kadrze i
wszystkim, którzy przyczynili się do zakończenia remontu. Podziękowania należą się również
matkom, które pomagały w sprzątaniu. I tak 19 listopada - po dwumiesięcznej przerwie
spowodowanej remontem dzieci i młodzież spotkały się na zabawie Andrzejkowej. I znowu
kadra zadbała o to, aby popołudnie upłynęło wesoło na wróżbach, zabawach i tańcach. Nie
minęło kilka dni, a w progi Stowarzyszenia zawitał Mikołaj i Śnieżynka (w osobach naszych
rehabilitantów) rozdając wszystkim przybyłym słodkie upominki. Grudzień to również czas
oczekiwania na Najpiękniejsze Święta w roku. Jak zawsze i tym razem zebraliśmy się 19
grudnia na spotkaniu wigilijno-opłatkowym poprzedzonym mszą św. celebrowaną przez ks.
Piotra w kościele p.w. św. Józefa. Następnie w salce parafialnej wraz z zaproszonymi gośćmi
składaliśmy sobie życzenia i dzieliliśmy się opłatkiem. Przy ciastach, piernikach, kawie i
napojach wysłuchaliśmy pięknie wykonanych kolęd przez zespół Tacy Sami i ich opiekunówLecha Farona i Marcina Samolczyka. Uwieńczeniem spotkania była oczywiście wizyta
Gwiazdora i Śnieżynki ( w role ich wcielili się opiekunowie zespołu) oraz upominki przez
zacnych gości rozdawane. Trzeba było zasłużyć sobie na nie wierszem lub kolędą. Wesoło,
rodzinnie upłyną nam ten wieczór. Wspólne śpiewanie kolęd potęgowało świąteczny nastrój i
refleksje.
Ponadto w ciągu roku spotykaliśmy się na uroczystościach z okazji 18-tych urodzin naszych
członków, jak również z okazji przyjęcia I- szej Komunii św.
Na co dzień dzieci i młodzież spotykali się na salach rehabilitacyjnych, gdzie pod okiem
rehabilitantek i terapeutek zajęciowych odbywały się zajęcia rehabilitacyjne, usprawniające
oraz uczące samoobsługi. Raz w tygodniu odbywały się spotkania z katechezą, a raz w
miesiącu msza 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
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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. Zarząd dokłada wszelkich starań aby pozyskiwać
środki finansowe zarówno na organizowanie dla naszych członków wszelkich imprez,
wycieczek, wyjazdów itp. jak również na utrzymanie sal, opłacanie mediów oraz na
wynagrodzenia dla pracowników.
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

1.

Składki członkowskie

2.

Darowizny

15.100,00

3.

Dotacja Urzędu Miejskiego Oborniki

61.200,00

4.

Starostwo Powiatowe Oborniki

3.500,00

5.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznań

5.100,00

6.

Darczyńcy indywidualni – 1% podatku

39.928,44

7.

Wynik finansowy roku 2009, zwiększający
przychody z działalności statutowej
Odsetki bankowe

64.072,52

8.

Razem przychody

Kwota w zł
2.205,00

272,85
191.378,81

Koszty stowarzyszenia w kwocie 156.888,68 zł to koszty związane z realizacją zadań
statutowych, administracyjne i finansowe.
Koszty realizacji zadań statutowych to przede wszystkim koszty codziennej rehabilitacji i
terapii zajęciowej odbywającej się na salach w siedzibie Stowarzyszenia, koszty turnusu
rehabilitacyjnego, oraz koszty imprez organizowanych dla naszych podopiecznych typu:
baliki, szukamy zajączka, dzień dziecka, andrzejki, mikołajki i gwiazdka, koszty IX Koncertu
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Stowarzyszenia, koszty wycieczki turystyczno-krajoznawczej do Torunia oraz biwaku
rodzinnego – Skorzęcin 2010.
Koszty administracyjne to koszty opłat sądowych, notarialnych, pocztowych, polisy
ubezpieczeniowej, prenumeraty pism o rachunkowości, abonamentu RTv, zakupu artykułów
biurowych i papierniczych, tuszu do drukarki, taśm do fax., środków czystości itp.,
częściowe koszty energii elektrycznej i cieplnej oraz koszty opłaty mediów.
Liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu: 5
Zatrudnienie
2010 roku

w Łączna kwota wynagrodzenia, oraz
ubezpieczeń społecznych w zł

Terapeuta zajęciowy

3

23.099,50

Rehabilitant

2

25.451,70

Ogółem

5

48.551,20

Lista osób zatrudnionych na umowę zlecenia: 2
Zatrudnienie
2010 roku

w Łączna kwota wynagrodzenia w zł

Rehabilitant

1

8.180,00

Sprzątaczka

1

3.600,00

Ogółem

2

11.780,00

Stowarzyszenie „Przyjaciel” w 2010 roku zatrudniło 7 osób, w skali miesiąca zatrudnienie
wynosiło 5 osób: 2 terapeutów zajęciowych, 2 rehabilitantów i 1 sprzątaczka.
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 2010 roku zakupiliśmy urządzenie czyszcząco - dezynfekujące AQUA JEBBO, sprzęt
nagłaśniający i drukarkę wielofunkcyjną laserową, o łącznej wartości 8.313,34 zł
przeznaczone do codziennego użytkowania na salach stowarzyszenia.
W minionym okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski przeprowadził kontrolę
zadań publicznych dofinansowanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w
2009 roku.

Załącznik: 1. Odpisy Uchwał Zarządu Stowarzyszenia za 2010 rok.
Oborniki, dnia 26.02.2011 r.
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Sporządziła:
Ból Aldona
tel. 607184165

Zarząd Stowarzyszenia:

Ból Aldona
Dąbkiewicz Teresa
Bielawiak Justyna
Woźniak Barbara
Obroszko Dorota
Parthun Danuta
Filoda Karolina
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WYPIS Z ZESZYTU UCHWAŁ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEZY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ „PRZYJACIEL”
Wypis uchwał podjętych przez Zarząd Stowarzyszenia w 2010roku
 Uchwała nr 24/10 z dn.14.01.2010
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Przyjaciel” ustanawia się, że środki
finansowe na pokrycie kosztów administracyjnych dotyczących
działalności w roku 2010 oraz na działalność statutową roku 2010
pobierane będą kartą płatniczą wg aktualnych potrzeb, bez zwoływania
zebrań Zarządu.
 Uchwała nr 25/10 z dn.14.01.2010
Uchwałą Zarządu postanawia się wykreślić z członkostwa
Stowarzyszenia, z powodu nie uregulowania składek członkowskich
powyżej 1 roku oraz braku uczestnictwa na Walnym Zebraniu n/w
członków Stowarzyszenia:
 Erpel Krzysztof
 Gonet Dariusz
 Kowalski Bartosz
 Krasicka Dorota
 Krasicki Mikołaj
 Nosal Zofia
 Gajer Natalia
 Paluch Iwona
 Kwiatkowski Jan
 Kreja Edyta
 Kreja Hubert
 Uchwała nr 26/10 z dn. 14.01.2010
Uchwałą Zarządu postanawia się zakupić w roku 2010 n/w sprzęt:
 Urządzenie dezynfekująco-czyszczące AQUA JEBBO
 Sprzęt nagłaśniający
 Ksero
 Antena telewizyjna
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 Uchwała nr 27/10 z dn09.02.2010
Uchwałą Zarządu postanawia się przekazać kwotę 800,00 zł do Centrum
Rehabilitacji Hipomedical 2 Zabajka 2 w Złotowie, jako dofinansowanie
do turnusu rehabilitacyjnego dla Bartosza Foltyn.
 Uchwała nr 28/10 z dnia 02.03.2010
Uchwałą Zarządu przyjęto nowych członków Stowarzyszenia:
 Puchalska Anna – członek zwyczajny
 Puchalski Filip– członek uczestniczący
 Uchwała nr 29/10 z dnia 11.05.2010
Uchwałą Zarządu postanawia się przekazać kwotę 5320,00 zł do ORW
„Panorama Morska” w Jarosławcu, jako dofinansowanie pobytu naszych
podopiecznych na turnusie rehabilitacyjnym.
 Uchwała nr 30/10 z dnia 22.06.2010
Uchwałą Zarządu ustanawia się, że w czasie wakacji (m–ce: VII, VII, IX)
z konta Stowarzyszenia nastąpi pobieranie środków finansowych wg
potrzeb: na pokrycie bieżących rachunków oraz na opłacenie pobytów na
turnusach rehabilitacyjnych.
 Uchwała nr 31/10 z dnia 21.09.2010
Uchwałą Zarządu przyjęto nowych członków Stowarzyszenia:
 Endler Maciej – członek uczestniczący
 Endler Ewa – członek zwyczajny
 Kwiatkowski Jan – członek uczestniczący
 Paluch Iwona – członek zwyczajny
 Lijewska Magdalena – członek uczestniczący
 Lijewski Longin – członek zwyczajny
 Felsmann Dominika – członek uczestniczący
 Felsmann Kinga – członek uczestniczący
 Felsmann Dorota – członek zwyczajny
Sporządziła:
Justyna Bielawiak
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