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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym  

i Niedowidzacym „NADZIEJA”  
ZA ROK 

2019 

     DANE REJESTROWE  
ORGANIZACJI: 

Nazwa organizacji 
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym 
„NADZIEJA” 

Siedziba organizacji 
26-600  Radom, ul. A. Struga 86 
tel. 48 784979929 

e-mail: nadzieja.radom@interia.pl 

Strona www www.nadziejaradom.org  

Sąd prowadzący rejestr 
organizacji 

  Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Data uzyskania OPP   21.07.2004 

REGON   005090960 

KRS   0000050740 data wpisu do KRS: 05.10.2001 

NIP 948-179-36-44 

 
Organ  

Zarządzający: 

Członkowie  
Prezydium: 

  Michał Frąk – prezes 
Ewa Dutczak – sekretarz 
Jadwiga Czubak – skarbnik 

Członkowie  
Zarządu: 

Członkowie komisji rewizyjnej: 

  Norbert Barszczewski 
  Anna Frankowska 
  Agnieszka Kalita 
  Dorota Papaj 
  Marzena Pawlak 
  Zbigniew Neska 

Ewa Kwapień 
Elżbieta Skwira 
Agnieszka Rogowska 

KOD PKD 

  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. 
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     CELE STATUTOWE  
ORGANIZACJI: 

Określenie celów 
statutowych 
organizacji: 
Rozdział 1  

pkt.6 ppkt.a-f 
Statutu 

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, 

c) Podejmowanie inicjatyw zmierzających w kierunku  
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. 

Sposób realizacji 
celów statutowych 

organizacji: 
Rozdział 1  

pkt7.1 
 

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 
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. 
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Charakterystyka 
działalności organizacji 

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

 
Podopieczni Stowarzyszenia 

 
150 osób w tym: dzieci, młodzież, osoby dorosłe. 

Liczba członków na dzień 
31.12.2019 98 osób  

 
OPIS DZIAŁALNOŚCI  
ORGANIZACJI: 

 
Główne działania podejmowane 

przez Stowarzyszenie. 
 

W 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia obradował na 5 spotkaniach.  
Ogółem podjęto 22 uchwały w tym: 

 Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym  
i Niedowidzącym „NADZIEJA” podjął 15 uchwał, 

 Prezydium Stowarzyszenia podjęło 7 uchwał. 
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 2019 - 4 osoby. 

 Uchwała  nr 6/2019 
                    18/2019 

                                22/2019 

Sprawozdania 
   Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2018 rok 

 Uchwała nr 3/2019 
   Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2018 rok 

                    4/2019 

Sfinansowanie zakupu artykułów rehabilitacyjnych i ortopedycznych dla podopiecznych:  
 Uchwała nr  8/2019 
 

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych: 
 Uchwała nr   9/2019 

                    10/2019 
                    12/2019 

Działania związane ze sfinansowaniem kampanii reklamowej wiązanej z  i  pozyskiwania 1 % 
podatku: 

 Uchwała nr  14/2019 – druk i rozwieszenie banerów reklamowych 
                     17/2019 – promowanie działalności Stowarzyszenia w pozyskiwaniu 1% podatku   
                                      od osób fizycznych we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem   
                                      Komunikacji oraz spółki Michalczewski w Radomiu.     

Sfinansowanie imprez okolicznościowych oraz spotkań statutowych dla członków, oraz 
podopiecznych:    

 Uchwała nr    1/2019 – ustalenie terminy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
                       2/2019 – Sfinansowanie przygotowania spotkania wielkanocnego  
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                     13/2019–  sfinansowanie wyjść na „Poranki muzyczne” dla podopiecznych 
                     11/2019  – dofinansowanie projektu „Święto Rodziny” 
                     16/2019 – dofinansowanie imprezy „Piknik z Plastyką” 
                     15/2019 – dofinansowanie do projektu „Wycieczka”.                      
                     19/2019 – paczki mikołajkowe dla podopiecznych Stowarzyszenia 
                     20/2019 – ustalenie terminu Spotkania wigilijnego i  sfinansowanie poczęstunku. 

Uchwały związane z działaniami statutowymi i reprezentacyjnymi Zarządu:  
 Uchwała nr   5/2019 –  dotycząca 2 Honorowych Członków Stowarzyszenia 

                     7/2019 – dotycząca skreślenia z listy członków zgodnie z Rozdziałem II pkt.15b  
                                    Statutu za zaleganie ze składkami dłużej niż okres 24 miesięcy.  
                     21/2019 – zakup wiązanek okolicznościowych. 

   INFORMACJE DODATKOWE  
DOTYCZĄCE REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ: 

Zarząd Stowarzyszenia w 2019 roku  podejmował następujące działania na rzecz podopiecznych oraz 
ich rodzin: 

 Na prośbę Zarządu Stowarzyszenia w 2019 roku dyrektor SOSW dla Dzieci Niewidomych  
i Słabo Widzących w Radomiu podjął działania związane z udostepnieniem 2 godzin basenowych 
dla podopiecznych Stowarzyszenia. Podopieczni mogą korzystać z zajęć basenowych w soboty i 
niedziele w wyznaczonych dla Stowarzyszenia godzinach. 

 

 Dzięki zaangażowaniu  kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019 Stowarzyszenie 
otrzymało dotację z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Opracowane i złożone wnioski dotyczyły następujących projektów: 

1. Święto Rodziny 
2. Projekt wycieczka, zorganizowany pod hasłem „Katowice z historią w tle”.  
3. Piknik „Jesteśmy artystami”, którego uczestnikami byli:  uczniowie i nauczyciele  SOSW, 
uczestnicy i terapeuci WTZ przy Stowarzyszeniu Nadzieja, rodzice podopiecznych.   
Złożone sprawozdania z realizacji w/w projektów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Radomiu zostały zatwierdzone bez zastrzeżeń.  

 W marcu 2019 roku dzięki zaangażowaniu Pani Joanny Wasiak darczyńca pan Jerzy Bucki 
ofiarował Stowarzyszeniu Konia rasy „Konik Polski”. Dzięki ofiarności Pana Buckiego od  
1 kwietnia 2019 roku realizowane są systematycznie zajęcia z zakresu hipoterapii dla 
podopiecznych Stowarzyszenia. W terminie od 29 kwietnia do 4 maja 2019 roku Pani Joanna 
Wasiak zorganizowała publiczną zbiórkę funduszy na rzecz Stowarzyszenia. W zbiórce zebrano 
kwotę 1493,20 złotych. Zbiórka realizowana była w miejscowości Stankowice.  Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa zbiórka publiczna została zgłoszona i  rozliczona,  
a sprawozdanie z rozdysponowania środków zostało opublikowane na portalu www.zbiórki.gov.pl. 
Zebrana kwota zasiliła fundusz Statutowy Stowarzyszenia.  

 Od maja do czerwca 2019 roku wspólnie ze skarbnikiem Stowarzyszenia prowadziliśmy rozmowy 
z Dyrektorem Banku Santander Bank Polska oddział w Radomiu przy ulicy Żeromskiego 72. 
Przedstawiając charakterystykę i specyfikę działalności  Stowarzyszenia głosami pracowników 
banku Regionu mazowieckiego  Stowarzyszenie zostało wybrane do udziału w projekcie „Liga 
Charytatywnych” realizowanej przez AVIVA Santander i Santander Towarzystwo Ubezpieczeń 
na Życie. Dzięki udziałowi w projekcie w okresie od maja do czerwca 2019 roku Stowarzyszenie 
otrzymało kwotę 6280 złotych z przeznaczeniem na działalność Statutową Stowarzyszenia. 
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 W dniach 22-24 maja 2019 roku członkowie Stowarzyszenia, nauczyciele, pracownicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej oraz rodzice czynnie uczestniczyli w obchodach 16 Radomskich Dni Godności. 
Prezentowano dorobek Stowarzyszenia, prace uczniów SOSW, dorobek Warsztatu Terapii 
Zajęciowej. Poprzez materiały reklamowe zachęcaliśmy mieszkańców  Radomia do wspierania 
działalności Stowarzyszenia. 

 Członkowie Zarządu Stowarzyszenia czynnie angażowali się w kampanię pozyskiwania 1 % 
podatku od osób fizycznych  za rok 2019.  
W tym celu decyzją Zarządu Stowarzyszenia zlecono opracowanie banerów reklamowych  
i rozwieszenie ich w 30 punktach na terenie Miasta Radomia. Zostały także przekazane plakaty do 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, które były prezentowane w okresie od 1 stycznia do 30 
kwietnia bieżącego roku w autobusach komunikacji miejskiej. Na budynku, oraz terenie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w 
Radomiu przy ul. Struga 86 prezentowane są banery reklamujące akcję 1% podatku. 

 We współpracy z  INSTYTUTEM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH po 
raz kolejny przystąpiliśmy do akcji pt.: PITax.pl gdzie za pośrednictwem strony internetowej 
Stowarzyszenia można dokonywać rozliczenia podatku od osób fizycznych za rok 2019. 
Rozliczenie za pomocą programu automatycznie przekazuje kwotę 1% na wpisany KRS 
Stowarzyszenia. 

 Na prośbę podatników Księgowa Stowarzyszenia i Prezes na bieżąco dokonywali rozliczania 
deklaracji podatkowych od osób fizycznych z odpisem 1% podatku na cele statutowe.  

 Utrzymywana i modernizowana jest na bieżąco nieodpłatnie strona internetowa Stowarzyszenia 
www.nadziejaradom.org  zawierająca podstawowe informacje dotyczące działalności statutowej, 
sprawozdania merytoryczne, finansowe, oraz bieżące aktualności i informacje.  
W okresie od uruchomienia nowej strony do dnia 30 kwietnia bieżącego roku zarejestrowano 
117200 odwiedzających. Stroną administruje Prezes Stowarzyszenia.  

 Stowarzyszenie promowało akcję 1 % podatku w formie reklamy za pośrednictwem portali 
społecznościach w szczególności za pośrednictwem portalu społecznościowego faceebook.com 
Została ona opłacona przez przedsiębiorców wspierających działalność Stowarzyszenia.  

 Na zaproszenie Pani prof. Joanny Głodkowskiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej  
w Warszawie Prezes reprezentował  Stowarzyszenie podczas międzynarodowej Konferencji pt.:. 
„OSOBA – Jedność w różnorodności idea i rzeczywistość” zorganizowanej w dniu 26 września 
2019 roku.  

 Prezydium w osobach Jadwiga Czubak i Michał Frąk reprezentowali Stowarzyszenie na 
zaproszenie Pani Dagmary Janas podczas obchodów 15-lecia Stowarzyszenia „Razem”  
w Radomiu.  

 Prezes Stowarzyszenia we współpracy z Kierownikiem i pracownikami Warsztatu Terapii 
Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Nadzieja na prośbę dyrekcji SOSW zorganizowali spotkanie dla 
gośćmi z Armenii gdzie przedstawiono zasady działalności WTZ , zasady i akty prawne regulujące 
działalność organizacji pozarządowych w Polsce.  Podczas pobytu gości  omówiono specyfikę i 
kierunki pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Uczestnicy WTZ zaprezentowali swoje 
umiejętności artystyczne i wokalne podczas krótkiego występu. 

 Osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość Stowarzyszenia w tym Prezes i Księgowa zgodnie  
z obowiązującymi terminami złożyli w 2019 roku sprawozdania do następujących instytucji: 
1. Główny Urząd Statystyczny – sprawozdanie z działań Stowarzyszeń SOF – 5 
2. W terminie do 15 lipca opublikowano sprawozdanie finansowe i merytoryczne w bazie 
sprawozdań Narodowego Funduszu Wolności co pozwala Stowarzyszeniu pozyskiwanie 1% 
podatku od osób fizycznych za 2019 rok. 
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 Stowarzyszenie finansowało i wspierało w dofinansowaniu:  
Zakupu artykułów rehabilitacyjnych,  
Turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych,  
Sprzętu rehabilitacyjnego w tym do komunikowania się w ramach programu „Aktywny Samorząd”  

 Stowarzyszenie współpracowało z sądami, pozyskując nawiązki sądowe.  

 Na bieżąco prowadzono korespondencję z organizacjami i instytucjami w tym: 
Urząd Miejski w Radomiu 
Sąd Rejonowy w Radomiu 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Urząd Skarbowy w Radomiu  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

 Prezydium Stowarzyszenia Prezes Michał Frąk, Kierownik WTZ Ewa Dutczak i skarbnik Jadwiga 
Czubak reprezentowali Stowarzyszenie i WTZ na zewnątrz, administrowali, czuwali nad 
przebiegiem i dyscypliną pracy jako przedstawiciele Stowarzyszenia będącego  organem 
prowadzącym WTZ  
W roku 2019 kontrola przeprowadzona przez inspektorów Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej nie wykazała niezgodności, a praca Warsztatu Terapii Zajęciowej została pozytywnie 
zaopiniowana.  

 Stowarzyszenie prowadziło bieżącą działalność statutową oraz w miarę możliwości reagowało na 
potrzeby podopiecznych. We współpracy z nauczycielami SOSW wsparliśmy akcję Dzień 
Wolontariusza, dofinansowano paczki mikołajkowe dla naszych podopiecznych, wsparliśmy 
organizatorów podczas imprezy „Pasowanie na przedszkolaka” dla najmłodszych uczniów SOSW.  

 W grudniu 2019 roku Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Mazowieckim Ośrodkiem 
Ekonomii Społecznej. Na podstawie opracowanego przez Prezydium wniosku na cele 
marketingowe Stowarzyszenie otrzymało grant w wysokości 3000 złotych. Otrzymane środki 
zostały przeznaczone na zakup materiałów reklamujących działalność Stowarzyszenia.  

Data sporządzenia 
sprawozdania 

23.03.2020 

Podpis osoby 
sporządzającej 
sprawozdanie 

 
 

  

Uchwała Zarządu  

Zatwierdzono na Posiedzeniu Zarządu  
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym 
i Niedowidzącym „NADZIEJA”: 
Uchwałą Zarządu z dnia 04.06.2020 

 


