
 - 1 - 

 
Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok 

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
Niewidomym i Niedowidzącym  

„Nadzieja” w Radomiu 
 
 
 
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:  
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja”,   
ul. Struga 86, 26-600 Radom. 
 
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 85 32 C –  
Działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych, udzielanie 
wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niewidomym i niedowidzącym poprzez 
tworzenie warunków dla ich adaptacji do środowiska oraz wspieranie działalności 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących 
im. Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu. 
 
3. Wskazanie właściwego Sądu prowadzącego rejestr lub innego organu 

prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer 
identyfikacyjny w systemie REGON:  

Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr KRS: 0000050740, wpis z dnia  
21.07.2004r., Regon: 005090960. 
 
4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):  
Żabińska Agnieszka – prezes 
Dutczak Ewa – sekretarz 
Czubak Jadwiga Danuta – skarbnik  
Barszczewski Norbert– członek  
Frąk Michał– członek 
Frankowska Anna– członek 
Neska Zbigniew– członek 
Boczek Anna – członek 
Papaj Dorota- członek 

 
 
5. Określenie celów statutowych organizacji:  
Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niewidomej  
i niedowidzącej poprzez podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych, tworzenie warunków dla ich adaptacji do środowiska 
oraz wspieranie działalności Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego 
w Radomiu.  
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Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje przez: 
 prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. 

w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, 
w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym 
socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji  
i wychowania w formie np. działalności rehabilitacyjno - rekreacyjnej, kulturalnej 
i innej wynikającej z idei aktywnego życia, 

 prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych  
i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich  
i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia, 

 prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, mogącej 
wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia dzieci i młodzieży niewidomej 
i niedowidzącej oraz ich potrzeb, 

 współpracę z organizacjami krajowymi, międzynarodowymi  
i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz 
społecznościami i instytucjami w różnych krajach, 

 pozyskiwanie funduszy na działalność Stowarzyszenia. 
 

6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków 
 i wolontariuszy nie będących członkami Stowarzyszenia. 

Podopieczni Stowarzyszenia – 250 dzieci i młodzieży 
Liczba członków – 92. 
 
Praca Zarządu Stowarzyszenia „Nadzieja” w 2009 roku. 
 
W roku 2009 Zarząd Stowarzyszenia obradował na 7 zebraniach. 
Podczas swoich prac Zarząd podjął 66 uchwał, w tym uchwały podjęte przez 
Prezydium Stowarzyszenia, w okresie pomiędzy zebraniami Zarządu – wszystkie 
akceptowane przez pozostałych członków Zarządu na kolejnym zebraniu. 
 
Uchwały dotyczyły: 
 przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia 20 osób – uchwały nr: 65/09; 

50/09; 32/09; 22/09; 
 upoważnienia dotychczasowego Prezydium do reprezentowania nowego 

Prezydium do momentu uzyskania zmian w KRS – uchwała nr 24/09; 
 przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2008rok – uchwała 

nr 23/09 
 sfinansowania zajęć metodą Peto dla podopiecznych PWWR - uchwały 

nr: 37/09; 27/09; 
 zawarcia umowy na prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Biuro 

Rachunkowe IMAR, reprezentowane przez Pana Marcina Narożnika – 
uchwała nr:38/09 

 produkcja i emisja reklamy w telewizji „Vectra” - uchwała nr: 3/09; 
 sfinansowanie podziękowań i życzeń świątecznych dla podatników 

na łamach Tygodnika Radomskiego; - uchwały nr: 40/09; 66/09; 
 odpowiedzi na pisemne prośby do Stowarzyszenia – uchwały nr: 59/09; 

58/09; 51/09; 25/09; 13/09; 11/09; 8/09; 5/09 
 finansowanie utworzenia strony internetowej Stowarzyszenia – uchwała 

nr 39/09; 
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 finansowanie wizualizacji komputerowej projektu rozbudowy Ośrodka – 
uchwała nr 61/09; 

 finansowania zajęć kulinarnych w Ośrodku - uchwały nr: 43/09; 7/09; 
 finansowania zajęć indywidualnych (rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych) 

dla podopiecznych Stowarzyszenia – uchwały nr: 44/09; 37/09; 29/09; 
 wyznaczenia 1 godziny tygodniowo zajęć na basenie dla członków 

Stowarzyszenia i ich rodzin – uchwała nr 36/09; 
 kontynuacji zajęć z hipoterapii finansowanych przez Ośrodek, wznowienie 

umowy partnerskiej z osobą opiekującą się koniem – uchwała nr 35/09; 
 dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych 

Stowarzyszenia – uchwała nr: 30/09; 
 finansowanie diagnozy – oceny funkcjonowania wzrokowego – uchwały 

nr 46/09; 34/09; 
 dofinansowanie Ośrodka i WTZ z przeznaczeniem na zakup pomocy 

dydaktycznych i metodycznych - uchwały nr: 56/09; 52/09; 47/09; 28/09; 21/09; 
17/09; 16/09; 15/09; 14/09; 12/09; 4/09; 62/09; 63/09; 64/09; 

 dofinansowania imprez dla podopiecznych Ośrodka oraz dofinansowanie 
konferencji dotyczącej PWWR – uchwały nr: 55/09; 45/09; 41/09; 26/09; 6/09; 
2/09; 

 finansowanie wykonania poręczy metalowych przy WTZ – uchwała nr 49/09; 
 finansowanie zakupu biletów na koncerty muzyczne w UM – uchwała 

nr 42/09; 
 kontynuacji prenumeraty pism: Promyczek, Nasze Dzieci, Pochodnia 

i Rewalidacja – uchwała nr: 57/09; 10/09; 
 finansowanie zakupu radiomagnetofonów dla 5 absolwentów Ośrodka - 

uchwały nr: 31/09; 60/09; 
 wsparcie finansowe dla fundacji „Zdążyć z pomocą” – uchwała nr 20/09; 
 finansowanie badań okulistycznych podopiecznych – uchwały nr 19/09; 

54/09; 
 finansowanie zakupu wieńca pogrzebowego dla podopiecznego – uchwała 

nr 33/09 
 finansowanie ubezpieczenia konia do hipoterapii – uchwała nr 9/09; 
 finansowanie doposażenia siedziby Stowarzyszenia – uchwała nr 18/09; 
 udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika WTZ do wykonywania czynności 

w zakresie spraw określonych Statutem – uchwała nr 48/09. 
 
Informacje dodatkowe dotyczące realizowanych uchwał: 
 pod hasłem „odpowiedzi na pisemne prośby do Stowarzyszenia” – rozumiana jest 

pomoc choremu dziecku i dofinansowanie podopiecznego, 
 celem pozyskania finansów na rzecz Stowarzyszenia z 1% podatku od 

podatników została wyprodukowana plansza informacyjna w telewizji Vectra, na 
podstawie danych osobowych przesłanych przez Urząd Skarbowy wysłano ponad 
270 imiennych podziękowań dla osób przekazujących na rzecz Stowarzyszenia 
1% podatku, a ponadto w Tygodniku Radomskim ukazywała się informacja – 
podziękowanie za przekazany 1% podatku oraz życzenia świąteczne dla 
Radomian, wyprodukowano i rozdawano ulotki, 

 w celu rozpropagowania Stowarzyszenia utworzona została strona internetowa 
zawierająca podstawowe informacje dotyczące działalności statutowej 
Stowarzyszenia, 
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 finansowanie zajęć kulinarnych dotyczyło klas II etapu edukacyjnego szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum i klas przysposobienia do pracy oraz grup 
wychowawczych realizujących zajęcia kulinarne w SOSW dla Dzieci 
Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu, 

 finansowanie zajęć indywidualnych dla podopiecznych obejmowało: zajęcia 
rewalidacyjne – gimnastyka korekcyjna, z zakresu orientacji przestrzennej, 
technik przedbrajlowskich, zajęć metodą Peto oraz diagnozy wzroku dla dwojga 
podopiecznych Stowarzyszenia, 

 finansowanie zakupu okularów i badań okulistycznych dla podopiecznych 
Ośrodka, finansowanie zakupu sprzętu medycznego i leków oraz zakupu odzieży 
zimowej i bielizny osobistej dla dwojga podopiecznych, 

 sfinansowanie wykonania poręczy metalowych montowanych do schodów 
znajdujących się przed budynkiem WTZ, 

 dofinansowanie Ośrodka z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i 
metodycznych obejmowało: zakup pomocy do zajęć z orientacji przestrzennej; do 
gabinetu logopedycznego; książek metodycznych oraz literatury pięknej do 
biblioteki Ośrodka, pomocy dydaktycznych wg zapotrzebowania nauczycieli (np.  
drobne, różnorodne elementy warsztatu metodycznego nauczycieli na potrzeby 
klasopracowni, gabinetów, PWWR, hipoterapii i grup wychowawczych); 

 wśród dofinansowanych imprez znalazły się: sportowa impreza integracyjna „Bieg 
po zdrowie”, „Piknik z plastyką”, spotkanie z Mikołajem realizowane w grupach 
wychowawczych, wycieczka „Wrocław i Dolny Śląsk”, impreza walentynkowa, 
zabawa karnawałowa,  

 przedłużenie finansowania prenumeraty na 2010 rok pism: Promyczek, Nasze 
Dzieci, Pochodnia i Rewalidacja (w czernodruku i brajlu) 

 
Ponadto w roku 2009 podejmowane były następujące działania: 
 Stowarzyszenie prowadziło Warsztat Terapii Zajęciowej (reprezentowało na 

zewnątrz, administrowało, czuwało nad przebiegiem i dyscypliną pracy), 
 Stowarzyszenie opracowało i realizowało następujące projekty dofinansowane 

przez Gminę Miasta Radomia: 
1.  „Przeciwdziałanie patologiom społecznym w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok” – 
„Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na 
terenie Miasta Radomia” – a w ramach niej zorganizowanie 4 dniowej wycieczki 
„Wrocław i Dolny Śląsk”,  organizowanie w ramach zajęć świetlicowych spotkań i 
konkursów połączonych z poczęstunkiem i nagrodami, wykonywanie prac 
plastycznych, zakup pomocy dydaktycznych. Zajęcia świetlicowe były 
prowadzone wg ustalonego harmonogramu – koszt przedsięwzięcia: 13,329,69zł 
Stowarzyszenie prowadzi świetlicę od 2004r; 

 Stowarzyszenie opracowało projekty i skorzystało ze środków PFRON w ramach 
programu „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych”. W ramach tego programu zrealizowano: 

- „Wycieczka jednodniowa” – Jaskinia Raj, pałac w Kurozwękach, Szydłów, 
hodowla bizonów – wycieczka przeznaczona dla uczestników WTZ (łączny koszt: 
6,758,55zł) 

- Święto Rodziny” dla członków podopiecznych WTZ (łączny koszt: 2,707,12zł), 
- Piknik „Jesteśmy artystami” – impreza integracyjna WTZ i SOSW (łączny koszt 

2.173,10zł);  
W tym programie uczestniczymy od 2007r.; 
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W tym roku przystąpiliśmy do IV edycji konkursu dla organizacji i innych 
podmiotów pozarządowych na najlepsze przedsięwzięcia z zakresu usług 
świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Radomia - „Dobre praktyki” - 
uzyskaliśmy Certyfikat Dobrych Praktyk za realizowany w 2009r. projekt 
pn. „Piknik – jesteśmy artystami”. 

 Stowarzyszenie opracowało i zgłosiło swój projekt do Telewizji Polskiej, 
(w ramach akcji „Reklama Dzieciom”) – uzyskane środki finansowe przeznaczyło 
na dwa projekty: wycieczkę do Białowieży oraz zakup konia i zajęcia z hipoterapii 
dla dzieci niewidomych i słabo widzących (łączny koszt: 30,272,88zł). 

 W grudniu 2009 ponownie złożyliśmy wniosek do Telewizji Polskiej (w ramach 
akcji „Reklama Dzieciom”). Wniosek ten dotyczy zakupu sprzętu do rehabilitacji 
ruchowej, muzykoterapii i choreoterapii oraz zajęć logopedycznych dzieci 
niewidomych i niedowidzących – niepełnosprawnych ruchowo (wniosek opiewa 
na kwotę 24,050,00zł.  

 Stowarzyszenie – tradycyjnie już – finansuje comiesięczne wyjścia wraz 
z uczniami i wolontariuszami na audycje muzyczne organizowane przez Resursę 
Obywatelską w Sali Koncertowej Urzędu Miasta Radomia; 

 Stowarzyszenie prowadziło bieżącą działalność statutową, reagowało na potrzeby 
podopiecznych. 
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W okresie od początku roku 2010 do obecnego Walnego Zebrania 
Stowarzyszenie podjęło 24 uchwały. 
Realizowane inicjatywy to: 
1. w celu pozyskania 1% podatku od podatników wyemitowano spot informacyjny 

w TV Vectra, zawieszono na budynku SOSW przy ulicy Struga 2 banery: 
z podziękowaniem i z numerem KRS, zgłoszono informację o Stowarzyszeniu 
do Gazety Wyborczej i Kuriera Reklamowego, wyprodukowano i rozdano ulotki, 
dokonywano nieodpłatnego rozliczania PIT-ów dla osób „z miasta”; 

2. podjęto uchwały dotyczące dofinansowania działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w 2010r. oraz kontynuacji finansowania przez Stowarzyszenie zajęć: 

- orientacji przestrzennej, 
- technik prebrajlowskich, 
- rewalidacyjnych, 
- gimnastyki korekcyjnej, 
- metodą Peto, 
- rehabilitacji przez hipoterapię; 
3. kontynuacji finansowania zajęć kulinarnych dla uczniów Ośrodka; 
4. zakupu książek na potrzeby biblioteki SOSW i WTZ; pomocy dydaktycznych 

do gabinetu logopedii oraz zakupu odzieży osobistej i mebli na potrzeby grup 
internackich w SOSW; 

5. finansowanie i współfinansowania imprez organizowanych przez nauczycieli 
i instruktorów SOSW i WTZ: 

- kulig z lekcją hipologiczną, 
- zabawa karnawałowa, 
- zabawa walentynkowa, 
- Konkurs Piosenki Integracyjnej „Śpiewajmy Razem”, 
- Konkurs plastyczny „Kartka Wielkanocna”, 
 
W 2010 roku Stowarzyszenie opracowało i przystąpiło do konkursów na następujące 
projekty: 
1. ze środków PFRON na realizację na rzecz podopiecznych WTZ trzech imprez: 

wycieczka jednodniowa; „Święto Rodziny”; piknik plastyczny „Jesteśmy 
artystami”; 

2. ze środków Gminy Miasta Radomia – Wydział Zdrowia: 
- Prowadzenie programów profilaktyki uzależnień skierowanych do mieszkańców 

Radomia (wsparcie); 
- Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (wsparcie); 
- „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

na terenie Miasta Radomia” 
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