
 
Sprawozdanie merytoryczne za 2015 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 
Kalita Agnieszka – 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.  
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 – 112. 
 
Praca Zarządu Stowarzyszenia „Nadzieja” w 2015 roku. 
W roku 2015 Zarząd Stowarzyszenia obradował na 5 zebraniach. 
Podczas swoich prac Zarząd podjął 43 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 – uchwały nr: 6/15; 
 przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2014 rok – uchwały 

nr 2/15; 8/15; 9/15; 
 dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2016r. - uchwała 

nr 42/15; 
 sfinansowanie rozklejanie plakatów promujących Stowarzyszenie, wykonania 

i rozwieszania banerów , wykonanie kalendarzyków dotyczących 
przekazywania 1% na rzecz Stowarzyszenia - uchwała nr 37/15; 38/15; 39/15; 
40/15; 41/15; 

 odpowiedzi na pisemne prośby do Stowarzyszenia – uchwała nr 4/15;  
 sfinansowanie zajęć dodatkowych z usprawniania widzenia i „ćwiczeń w 

kombinezonie” dla podopiecznych Stowarzyszenia – uchwała nr 17/15; 21/15; 
 sfinansowanie zajęć z dogoterapii i hipoterapii dla uczniów SOSW i 

podopiecznych PWWR – uchwały nr 10/15; 31/15; 
 sfinansowanie diagnozy z usprawniania widzenia dla podopiecznych 

Stowarzyszenia – uchwały nr 11/15; 12/15; 
 sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego – uchwała nr 

1/15; 13/15; 14/15; 22/15; 23/15; 43/15; 
 dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych 

Stowarzyszenia – uchwała nr 5/15; 16/15; 
 dofinansowania imprez okolicznościowych dla podopiecznych Ośrodka 

i WTZ – uchwały nr: 3/15; 24/15; 25/15; 26/15; 34/15; 35/15; 
 dofinansowanie wycieczek dla uczniów SOSW i uczestników WTZ – uchwała 

nr 27/15; 30/15; 
 finansowanie zakupu biletów na spektakl teatralny z audiodyskrypcją – 

uchwała nr 33/15;; 
 ustalenia dat spotkań Walnych Posiedzeń członków Stowarzyszenia – uchwały 

nr: 7/15; 36/15; 
 finansowanie zakupu upominków dla absolwentów Ośrodka - uchwała nr 

18/15; 
 sfinansowanie upominku dla uczestników WTZ z okazji obchodów XX-lecia 

placówki – uchwała na 32/15; 
 wyznaczenie godzin na basenie do dyspozycji członków Stowarzyszenia i ich 

rodzin – uchwała nr 29/15; 
 sfinansowanie zakupu doposażenia klasy dla dzieci autystycznych w SOSW – 

uchwała nr 28/15; 
 sfinansowanie zakupu płytek na basen w SOSW – uchwała nr 20/15; 
 sfinansowanie kserokopii planów budynku WTZ – uchwała nr 15/15; 
 podjęcia decyzji i przełożeniu terminu obchodów XXV-lecia SOSW i 

Stowarzyszenia – uchwała nr 19/15; 
 
 



 
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 

zostały wykonane banery i plakaty promujące działalność Stowarzyszenia, ponadto 
wyprodukowano i rozdawano kalendarzyki z logo Stowarzyszenia, 

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

 finansowanie zajęć indywidualnych dla podopiecznych obejmowało zajęcia z 
zakresu usprawniania widzenia dla podopiecznych Stowarzyszenia, 

 finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego (buty ortopedyczne, 
okulary korekcyjne, aparat derotujący kończynę dolną, podnośnik kąpielowy) oraz 
dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych.  

 wśród dofinansowanych imprez znalazły się: spotkanie wigilijne; Konkurs Piosenki 
Integracyjnej „Śpiewajmy razem”; zakończenie roku szkolnego; „Bieg po zdrowie”; 
„Piknik z plastyką”; „Mikołaj”; wycieczka do Lublina. 

 
Ponadto w roku 2015 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:  
 Szkolne i pozaszkolne programy profilaktyczne skierowane do dzieci  i 

młodzieży – w okresie od 01 marzec 2015 do 22 grudnia 2015. Kwota 
otrzymanej dotacji wynosiła 5500,00 w tym środki otrzymane z dotacji 5000,00 
natomiast wkład stowarzyszania wynosił 500,00 zł. W ramach realizacji zadania 
sfinansowano materiały plastyczne do realizacji zajęć, zakupiono artykuły 
biurowe, zorganizowano wycieczkę 1 dniową do Lublina dla uczestników i 
opiekunów. W ramach realizacji projektu prowadzono również zajęcia z dziećmi i 
młodzieżą w wymiarze 64 godzin.  

 Prowadzenie Świetlicy  dla dzieci środowiskowej – w okresie od 1 marzec 
2015 do 31 grudzień 2015. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 6000,00. Zadanie 
było realizowane w formie powierzenia realizacji zadania bez konieczności 
wkładu własnego. W ramach realizacji projektu realizowano zajęcia z dziećmi w 
wymiarze 96 godzin łącznie w trzech grupach. Pozyskane środki pozwoliły także 
do zrealizowania wycieczki o charakterze turystycznio-poznawczym do łódzkiego 
ZOO. Zakupiono również artykułu biurowe i artykuły papierniczo-piśmiennicze 
niezbędne do prowadzenia zajęć.  

  „Aktywni, otwarci na świat ludzie niepełnosprawni a jednak sprawni inaczej i 
wolni od uzależnień” 

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

 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. 


