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94.99.Z -Działalność pozostałych organizacji członkowskich,
gdzie indziej niesklasyfikowana.
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 Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Radomiu.

CELE STATUTOWE ORGANIZACJI:

Określenie celów
statutowych
organizacji:

Sposób realizacji
celów statutowych
organizacji:

a) udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży
i osobom dorosłym Niewidomych i Niedowidzącym poprzez
podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych, tworzenie warunków dla ich adaptacji do
środowiska,
b) wspieranie działalności Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu,
inicjatyw
zmierzających
w
kierunku
c) Podejmowanie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
d) udzielanie pomocy osobom uzależnionym lub zagrożonym
uzależnieniem oraz ich rodzinom a także wykluczonym
społecznie,
e) Działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
f) Działalność edukacyjna, społeczna, kulturalna, informacyjna,
charytatywna, opiekuńcza dla dzieci, młodzieży, studentów,
dorosłych.

Cele statutowe 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










Charakterystyka
działalności
organizacji
Podopieczni Stowarzyszenia
Liczba członków na dzień
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wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii,
w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji
i wychowania w formie np. działalności rehabilitacyjno –
rekreacyjnej, kulturalnej i innej wynikającej z idei aktywnego
życia, organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej
i społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych,
opracowywanie i wydawanie publikacji wykorzystywanych do
realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznych
przez nauczycieli i wychowawców,
realizowanie programów wychowawczych, profilaktyczno –
wychowawczych, promocji zdrowia, wspierania rozwoju małego
dziecka, wyrównywania szans edukacyjnych,
organizowanie międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich,
ponadregionalnych, regionalnych i lokalnych imprez, festiwali,
przeglądów, konkursów,
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,
prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej,
organizowanie i przyznawanie nagród dla osób fizycznych
i prawnych wyróżniających się w realizowaniu celów
Stowarzyszenia, dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych, także
organizowanie i przyznawanie stypendiów.

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

200 osób w tym dzieci, młodzież, osoby dorosłe.
123 osoby

OPIS DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI:

Główne działania podejmowane
przez Stowarzyszenie.

W 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia obradował na 6 spotkaniach.
Ogółem w 2018 roku podjęto 39 uchwał w tym:
 Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym
i Niedowidzącym „NADZIEJA” podjął 36 uchwał,
 Prezydium Stowarzyszenia podjęło 3 uchwały.
Uchwały podjęte przez Prezydium Stowarzyszenia, w okresie
pomiędzy zebraniami Zarządu zostały zaakceptowane przez
członków Zarządu podczas zebrań.

CHARAKTERYSTYKA UCHWAŁ
Przyjęcie nowych Członków
Zarząd Stowarzyszenia przyjął w poczet Członków w roku 2018 - 8 osób.
 Uchwały nr 37/2018
38/2018
Sprawozdania
Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2017 rok
 Uchwały nr 12/2018
Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok
13/2018
Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej na rok 2018 WTZ
 Uchwała Prezydium nr 1/2018
 Uchwała Prezydium nr 21/2018
Sfinansowanie zakupu artykułów rehabilitacyjnych, ortopedycznych dla podopiecznych:
 Uchwała nr 16/2018
22/2018
turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych:
 Uchwała nr 14/2018
15/2018

Sfinansowanie leczenia, specjalistycznych diagnoz dla podopiecznych Stowarzyszenia:
 Uchwała nr 30/2018
17/2018
Pomoc materialna dla podopiecznych:
 Uchwała nr 5/2018
Działania związane ze sfinansowaniem materiałów związanych z promowanie Stowarzyszenia i
akcją pozyskiwania 1 % podatku:
 Uchwała nr 9/2018
18/2018 - logo
36/2018 – reklama
Sfinansowanie imprez okolicznościowych oraz spotkań statutowych dla członków, oraz
podopiecznych:
 Uchwała nr 4/2018 – sfinansowanie wyjść na „Poranki muzyczne” dla podopiecznych
23/2018 – sfinansowanie wyjść na „Poranki muzyczne” dla podopiecznych
10/2018 – Ustalenie terminu Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia
11/2018 – Sfinansowanie przygotowania spotkania wielkanocnego
19/2018 – dofinansowanie projektu „Święto Rodziny”
26/2019 – dofinansowanie do projektu „Zielona Szkoła” – autokar
27/2019 – dofinansowanie udziału opiekuna wraz z dzieckiem na „Zielonej
Szkole”
28/2018 – Piknik z Plastyką
32/2018 – dofinansowanie do projektu wycieczka
33/2018 – paczki mikołajkowe dla podopiecznych Stowarzyszenia
34/2018 – ustalenie terminu Spotkania wigilijnego
35/2018 – sfinansowanie poczęstunku podczas spotkania wigilijnego
Sfinansowania zajęć rewalidacyjnych w tym indywidualnych dla podopiecznych Stowarzyszenia:
zajęcia z zakresu usprawniania widzenia:
 Uchwała nr 6/2018
7/2018
zajęcia hipoterapii:
 Uchwała nr 8/2018
Sfinansowanie upominków dla podopiecznych SOSW kończących edukację:
 Uchwała nr 20/2018
Wsparcie dla SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu:
 Uchwała nr 29/2018 – dofinansowanie do nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych
39/2018 – sfinansowanie specjalistycznego oznakowania drzwi dla uczniów
z wykorzystaniem AAC (alternatywne metody komunikacji)
Uchwały związane z obsługą księgową i administracyjną:
 Uchwała nr 2/2018 – obsługa księgowa Stowarzyszenia
3/2018 – podpis elektroniczny
25/2017 – zakończenie współpracy z firmą Hyperion – rezygnacja z roszczeń z
uwagi na upadłość firmy.
INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ:
Zarząd Stowarzyszenia w roku 2018 podejmował działania mające na celu pomoc naszym podopiecznym
oraz ich rodzinom angażując się w akcję pozyskiwania 1 % podatku od podatników za rok 2018. W tym
celu decyzją zarządu Stowarzyszenia zlecono opracowanie reklamy wizualnej która jest emitowana
w okresie od stycznia do maja roku na kanale telewizji Zebrra.
Na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących
w Radomiu przy ul. Struga 86 prezentowany jest baner reklamowy Stowarzyszenia. We współpracy
z INSTYTUTEM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH przystąpiliśmy do akcji pt.:
PITAX.pl gdzie za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia można dokonywać rozliczenia
podatku od osób fizycznych za rok 2018. We współpracy z księgową Stowarzyszenia dokonywane jest
rozliczanie deklaracji podatkowych od osób fizycznych z odpisem 1% podatku na cele Stowarzyszenia.
Utrzymywana i modernizowana jest strona internetowa Stowarzyszenia www.nadziejaradom.org
zawierająca podstawowe informacje dotyczące działalności statutowej, sprawozdania merytoryczne,
finansowe, oraz bieżące aktualności i informacje.
Finansowanie zajęć indywidualnych dla podopiecznych obejmowało: zajęcia rewalidacyjne z zakresu
usprawniania widzenia, finansowano zakup sprzętu medycznego, leków, turnusów rehabilitacyjnych dla
podopiecznych, oraz zajęć z hipoterapii w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
Stowarzyszenie współpracowało z sądami, pozyskując nawiązki sądowe. Wspierało rodziny naszych
podopiecznych w staraniach w otrzymaniu mieszkań socjalnych z zasobów Gminy Miasta Radomia.

W czasie trwania bieżącego roku szkolnego dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin na terenie SOSW
udostępnione są 2 godziny basenowe w dniach sobota i niedziela. W czerwcu 2018 roku członkowie
Stowarzyszenia, nauczyciele, pracownicy WTZ oraz rodzice czynnie uczestniczyli w obchodach
Radomskich Dni Godności. Prezentowano dorobek Stowarzyszenia, prace uczniów SOSW, dorobek
Warsztatu Terapii Zajęciowej. Poprzez materiały reklamowe zachęcaliśmy mieszkańców Radomia do
wspierania Stowarzyszenia.
We współpracy z nauczycielami SOSW została zorganizowana dla uczniów w październiku wycieczka
o charakterze „Zielonej Szkoły” w gospodarstwie agroturystycznym „Gościniec u Buckich”. Podczas
tygodniowego pobytu uczniowie korzystali z zajęć hipoterapeutycznych, uczestniczyli w wycieczce
krajoznawczo-poznawczej oglądając zabytki okolicznych miast w tym Zgorzelec, Zamek Czocha, Gorlitz,
Nowe Mesto pod Smrkiem. W listopadzie 2018 roku Zarząd czynnie uczestniczył w spotkaniach z gośćmi
z Ukrainy. Podczas spotkań prezentowano dorobek Stowarzyszenia, oraz zapoznano gości z działalnością
organizacji OPP w Polsce. W szczególności przepisy prawne i obowiązki spoczywające na organizacjach
Non Profit.
W 2018 roku członkowie Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez
Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu. Tematyka szkoleń dotyczyła organizowania kampanii
1 % podatku, akcji reklamowych. Prezentowaliśmy dorobek stowarzyszenia na spotkaniach społeczności
lokalnej w ramach prowadzonego Centrum Aktywności Lokalnej.
Stowarzyszenie prowadząc Warsztat Terapii Zajęciowej (reprezentowało go na zewnątrz, administrowało,
czuwało nad przebiegiem i dyscypliną pracy).
Realizowano projekty dofinansowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach
prowadzenia WTZ.
Stowarzyszenie prowadziło bieżącą działalność statutową oraz w miarę możliwości reagowało na potrzeby
podopiecznych.
Zatwierdzono na Posiedzeniu Zarządu
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomymi Niedowidzącym „NADZIEJA” w dniu:

26.03.2019
Podpis osoby
sporządzającej
sprawozdanie

