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Sprawozdanie merytoryczne za 2011 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 – 103. 
 
Praca Zarządu Stowarzyszenia „Nadzieja” w 2011 roku. 
 
W roku 2011 Zarząd Stowarzyszenia obradował na 7 zebraniach. 
Podczas swoich prac Zarząd podjął 74 uchwały, 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 6 osób – uchwały nr: 31/11; 

44/11; 50/11; 73/11; 
 skreślenia z listy członków Stowarzyszenia 8 osób  - uchwała nr 2/11; 
 przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2011rok – uchwały 

nr: 28/11; 29/11; 
 nieodpłatnego prowadzenia zajęć na basenie dla członków Stowarzyszenia i 

ich rodzin – uchwała nr 57/11; 
 zwiększenia stawki wynagrodzenia dla wykwalifikowanych terapeutów 

prowadzących zajęcia rewalidacyjne finansowane przez Stowarzyszenie – 
55/11; 

 zgody członków Zarządu na wykorzystanie środków finansowych 
pozyskanych z programu TV „Jaka to melodia” przez Warsztat Terapii 
Zajęciowej – na potrzeby podopiecznych WTZ – 46/11; 

 zgody członków Zarządu na przekazanie środków finansowych 
pozyskanych z balu charytatywnego na wykonanie parku rekreacyjno – 
rehabilitacyjnego zlokalizowanego na terenie SOSW – uchwała nr 5/11;  

 dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2011r. - uchwała 
nr 1/11; 
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 sfinansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego i ortopedycznego na 
potrzeby podopiecznych SOSW i WTZ – uchwały nr: 6/11; 7/11; 14/11; 19/11; 
20/11; 25/11; 35/11; 37/11; 52/11; 66/11; 68/11; 69/11;  

 sfinansowanie wydruku plakatów dotyczących przekazywania 1% na rzecz 
Stowarzyszenia, zlecenie rozklejenia plakatów na terenie miasta Radomia - 
uchwały nr:  17/11; 18/11; 

 sfinansowanie druku papieru firmowego Stowarzyszenia - uchwała nr 16/11; 
 odpowiedzi na pisemne prośby do Stowarzyszenia – uchwały nr: 11/11; 

13/11;   
 sfinansowanie zakupu pamiątkowych aniołków z logo Stowarzyszenia dla 

uczestników balu charytatywnego – uchwała nr 3/11; 
 sfinansowanie zakupu książek w czarno druku do biblioteki SOSW – uchwały 

nr: 23/11; 33/11; 36/11; 38/11; 45/11; 47/11; 67/11;  
 sfinansowanie publikacji – tomiku poezji autorstwa podopiecznej 

Stowarzyszenia – uchwała nr 63/11; 
 finansowanie zajęć z dogoterapii dla podopiecznych Pracowni Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju – uchwała nr 49/11; 
 finansowania zajęć kulinarnych w Ośrodku - uchwały nr: 8/11; 9/11; 51/11; 
 finansowania zajęć indywidualnych: rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych 

dla podopiecznych Stowarzyszenia (hipoterapia, usprawnianie widzenia, 
orientacja przestrzenna) – uchwały nr: 4/11; 10/11; 32/11; 54/11; 58/11; 60/11;  

 dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla 3 podopiecznych 
Stowarzyszenia – uchwały nr: 30/11; 43/11; 48/11;  

 dofinansowanie Ośrodka z przeznaczeniem na zakup pomocy 
dydaktycznych i metodycznych oraz doposażenia - uchwały nr: 12/11; 21/11; 
26/11; 27/11; 34/11; 61/11;  

 sfinansowanie wieńca pogrzebowego dla matki podopiecznego – uchwała nr 
41;  

 dofinansowania imprez okolicznościowych dla podopiecznych Ośrodka 
i WTZ („Jesienny bieg po zdrowie”, zabawa „Mikołajkowa”, „Piknik z 
plastyką”, impreza integracyjna dla uczniów Pdp, zabawa „Walentynkowa”, 
VIII Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki „Śpiewajmy razem”, 
„Spotkanie Wigilijne”) – uchwały nr: 15/11; 22/11; 40/11; 56/11; 62/11; 64/11; 
72/11; 74/11; 

 dofinansowanie wycieczek dla podopiecznych Stowarzyszenia (Łowicz, 
Stalowa Wola) oraz sfinansowanie wycieczki na Węgry – uchwały nr: 24/11; 
42/11; 65/11; 

 finansowanie zakupu biletów na koncerty muzyczne w UM – uchwała 
nr 53/11; 

 sfinansowanie zakupu upominków dla absolwentów Ośrodka - uchwały 
nr: 39/11; 59/11; 

 dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla podopiecznej – uchwała 
nr 70/11; 

 ustalenie terminu Spotkania Wigilijnego członków Stowarzyszenia – uchwała 
nr 71/11. 
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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 został wyprodukowany plakat informacyjny rozklejany na terenie 
miasta Radomia, na podstawie danych osobowych przesłanych przez Urząd 
Skarbowy wysłano ponad 270 imiennych podziękowań (w czarno druku i brajlu) 
dla osób przekazujących na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku, rozdawano 
foldery i ulotki; 

 w celu rozpropagowania Stowarzyszenia działa strona internetowa zawierająca 
podstawowe informacje dotyczące działalności statutowej Stowarzyszenia oraz 
sprawozdania merytoryczne i finansowe; 

 finansowanie zajęć kulinarnych dotyczyło klas II etapu edukacyjnego szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum i klas przysposobienia do pracy oraz grup 
wychowawczych realizujących wyżej wymienione zajęcia w SOSW dla Dzieci 
Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu; 

 finansowanie zajęć indywidualnych dla podopiecznych obejmowało: zajęcia 
rewalidacyjne z zakresu zajęć ogólnorozwojowych, funkcjonowania, orientacji 
przestrzennej i usprawniania widzenia, dogoterapii oraz hipoterapii dla 
podopiecznych Stowarzyszenia; 

 finansowanie zakupu sprzętu medycznego i leków (do gabinetów pielęgniarskich 
w WTZ i SOSW oraz indywidualnie dla podopiecznych), zakupu obuwia 
ortopedycznego i okularów dla podopiecznych oraz sfinansowanie zatrudnienia 
pielęgniarki dla podopiecznego będącego w złym stanie fizycznym; 

 dofinansowanie Ośrodka z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych 
i metodycznych obejmowało: zakup pomocy do wszystkich klasopracowni i grup 
wychowawczych (np.  drobne, różnorodne elementy warsztatu metodycznego 
nauczycieli); gabinetu usprawniania widzenia i orientacji przestrzennej; książek 
metodycznych oraz literatury pięknej do biblioteki Ośrodka, sfinansowanie 
wydruku w brajlu numeracji książek; 

 wśród dofinansowanych imprez znalazły się: Konkurs Piosenki Integracyjnej 
„Śpiewajmy razem”; zabawa walentynkowa; zabawa mikołajkowa; „Jesienny bieg 
po zdrowie”; „Piknik z plastyką”; impreza integracyjna; wycieczka na Węgry (Eger 
i Budapeszt); wycieczka do Stalowej Woli na wystawę przeznaczoną dla osób 
niewidomych i słabowidzących; pielgrzymka do Łowicza;  

 ustalono zwiększenie stawki płacowej dla nauczycieli będących 
wykwalifikowanymi terapeutami z 30 złotych za godzinę do 50 złotych brutto za 
godzinę przeprowadzonych zajęć; 

 pozyskanie środków finansowych na celowe inicjatywy Stowarzyszenia: 
 współudział w zorganizowaniu przez Zakon Rycerzy Kolumba balu 

charytatywnego, gdzie pozyskane środki finansowe przekazane zostały na 
rzecz SOSW z przeznaczeniem na realizację parku rehabilitacyjno – 
rekreacyjnego dla uczniów Ośrodka (Stowarzyszenie zajmowało się 
pozyskiwaniem przedmiotów na licytację i loterię fantową, obsługą loterii, 
drukiem i projektem certyfikatów, jakie otrzymywali uczestnicy licytacji oraz 
zakupem pamiątkowych aniołków z logo i numerem KRS Stowarzyszenia 
wręczanych uczestnikom balu); 

 pozyskanie środków finansowych z programu telewizyjnego „Jaka to melodia” 
na turnus rehabilitacyjny uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej;   
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 sfinansowanie publikacji – tomiku poezji podopiecznej Stowarzyszenia. Tomik ten 
stanowi promocję twórczości naszych podopiecznych ale także działań 
Stowarzyszenia. Publikację tą otrzymali członkowie Stowarzyszenia podczas 
spotkania wigilijnego oraz urzędnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem (w tym: 
Wydział Zdrowia, Centrum Organizacji Pozarządowych, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Prezydent i Wiceprezydent Miasta Radomia); 

 w czasie trwania roku szkolnego prowadzone są nieodpłatne zajęcia basenowe 
dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin na terenie SOSW, zajęcia te odbywają 
się w każdy wtorek od godziny 800 do 850. 

 
 
 
Ponadto w roku 2011 podejmowane były następujące działania: 
 
 Stowarzyszenie prowadziło Warsztat Terapii Zajęciowej (reprezentowało 

na zewnątrz, administrowało, czuwało nad przebiegiem i dyscypliną pracy), 
 Stowarzyszenie prowadziło bieżącą działalność statutową, reagowało na potrzeby 

podopiecznych. 
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W okresie od początku roku 2012 od obecnego Walnego Zebrania 
Stowarzyszenie podjęło      uchwały. 
Realizowane inicjatywy to: 
1. W celu pozyskania 1% podatku od podatników wyemitowano planszę 

informacyjną w TV Dami; zamówiono plakaty rozwieszane w całym mieście oraz 
w środkach komunikacji: PKS, MPK i Michalczewski; wyprodukowano 
kalendarzyki kieszonkowe rozdawane na terenie miasta oraz w instytucjach 
publicznych; wyemitowano spot dotyczący Stowarzyszenia w Radiu Rekord. 

2. Podjęto uchwałę dotyczącą dofinansowania działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w 2012 roku. 

3. Kontynuacja finansowania zajęć kulinarnych dla uczniów Ośrodka. 
4. Zakup książek na potrzeby biblioteki SOSW, pomocy dydaktycznych do 

gabinetów usprawniania widzenia i orientacji przestrzennej. 
5. Sfinansowania zakupu leków dla podopiecznych Stowarzyszenia. 

 
 
 


