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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym  

i Niedowidzącym „NADZIEJA”  

    

ZA ROK  

2021  

  

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:  

Do dnia 25. 06. 2021 r. – brak prezesa   

Ewa Dutczak – sekretarz  

Jadwiga Czubak – skarbnik 

 

     

Od dnia 25. 06. 2021 r.   

Katarzyna Oziębło – prezes  

Ewa Dutczak – sekretarz  

Agnieszka Rogowska – skarbnik  

 

 

Od dnia 15. 11. 2021 r.   

Katarzyna Oziębło – prezes  

Kinga Maciejczyk – sekretarz  

Agnieszka Rogowska – skarbnik 
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Członkowie Zarządu:  Członkowie komisji rewizyjnej:  

Do dnia 25. 06. 2021 r.  

Norbert Barszczewski   

Anna Frankowska   

Agnieszka Kalita   

Dorota Papaj   

Marzena Pawlak   

Zbigniew Neska  

 
   

Od dnia 25. 06. 2021 r.  

Norbert Barszczewski   

Anna Frankowska  Agnieszka 

Kalita   

Kinga Maciejczyk (15.11. 2021 została 

sekretarzem)  

Dorota Papaj   

Marzena Pawlak  

Do dnia 25. 06. 2021 r.   

Ewa Kwapień  

Elżbieta Skwira  

Agnieszka Rogowska  
   

 

Od dnia 25. 06. 2021 r.  

Agnieszka Warzyńska  

Dominika Wójcik  

Elżbieta Skwira    

        

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.  

    

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.  

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  

31.12.2021  

99 osób  

OPIS DZIAŁALNOŚCI 

ORGANIZACJI:        

Główne działania podejmowane 

przez Stowarzyszenie.  

W 2021 roku od 25. 06. 2021 r. Zarząd Stowarzyszenia obradował na 2 

spotkaniach w nowym składzie.   

Ogółem w 2021r.  podjęto 30 uchwał w tym:  

Zarząd  Stowarzyszenia    Pomocy    Dzieciom    Niewidomym  

i Niedowidzącym „NADZIEJA” podjął 26 uchwał, 

Prezydium Stowarzyszenia podjęło 4 uchwały.  

Uchwały podjęte przez Prezydium Stowarzyszenia w okresie pomiędzy 

zebraniami Zarządu zostały zaakceptowane przez członków Zarządu 

podczas zebrań.  
 

 

 
 



CHARAKTERYSTYKA 

UCHWAŁ:  

Sprawozdania  

• Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 16/2021 dotycząca  przyjęcia  sprawozdania 

finansowego Stowarzyszenia za rok 2020r.   

• Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 17/2021 dotycząca  przyjęcia  sprawozdania 

merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2020r.  

Sfinansowanie zakupu artykułów rehabilitacyjnych i ortopedycznych dla podopiecznych:  

• Uchwała   ZARZĄDU STOWARZYSZENIA  nr 3/2021 dotycząca dofinansowania zakupu okularów 

korekcyjnych dla Oskara P. w kwocie: 200 zł.  

Dofinansowanie na rzecz podopiecznych:  

• Uchwała   ZARZĄDU STOWARZYSZENIA  nr 2/2021 dotycząca dofinansowania remontu łazienki 

w kwocie: 600 zł na prośbę Pani Teresy P., znajdującej się w trudnym położeniu finansowym. Remont 

był niezbędny ze względu na niepełnosprawność syna Radosława.   

• Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 9/2021 dotycząca decyzji w sprawie pokrycia 

należności za opiekę nad koniem Heraklesem będącym własnością Stowarzyszenia, przez Stajnię 

Carino za okres 7-miu miesięcy w kwocie 2100zł (koń wykorzystywany do zajęć hipoterapii).  

• Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 15/2021  dotycząca decyzji w sprawie odmowy dotacji  

finansowych do opłat za udział w turnusach rehabilitacyjnych ze względu na brak środków 

finansowych.  

• Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 20/2021 dotycząca zapłaty za miesiące V- VI opieki  

nad koniem Heraklesem będącym własnością Stowarzyszenia przez „Stajnię Carino”.  

• Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 24/2021 dotycząca comiesięcznej zapłaty dla stajni 

„Carino” za opiekę nad koniem Heraklesem, będącym własnością Stowarzyszenia.  

Działania związane ze sfinansowaniem kampanii reklamowej związanej z  pozyskiwaniem 1 % 

podatku:  

• Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 10/202 dotycząca sfinansowanie wykonania oklein na 

Busa WTZ reklamujących 1% na rzecz Stowarzyszenia.  

• Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 11/2021 dotycząca  sfinansowania wykonania dużego 

banneru z reklamą 1% na rzecz Stowarzyszenia.  

• Uchwała PREZYDIUM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 19/2021 dotycząca  sfinansowania  

usługi informatycznej związanej z reklamą 1% na rzecz Stowarzyszenia przez firmę Geoplan Sp.  

z o.o. Bielsko Biała w kwocie 3885,57 zł.  

• Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 26/2021 dotycząca wywieszenia 30 banerów 

reklamowych Stowarzyszenia na kwotę 3600 zł + Vat, na okres pół roku.  



Sfinansowanie imprez okolicznościowych oraz spotkań statutowych dla członków oraz podopiecznych:  

• Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA   nr 13/2021 dotycząca decyzji w sprawie ustalenia terminu 

Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Stowarzyszenia na dzień 25 czerwca 2021r.Termin 

pierwszy: 25.06.2021r. godz. 16.30.Termin drugi: 25.06.2022r. godz. 17.00  

• Uchwała PREZYDIUM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 18/2021 dotycząca sfinansowania  

zakupu upominków dla absolwentów SOSW: Emanuela K. i Grzegorza D. w kwocie 398,00 zł.  

• Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 27/2021 dotycząca sfinansowania paczek 

mikołajkowych dla uczestników WTZ i podopiecznych Ośrodka w kwocie o przybliżonej wartości 2000 

zł.  

   

  

Uchwały związane z działaniami statutowymi i reprezentacyjnymi Zarządu:  

• Uchwała  ZARZĄDU STOWARZYSZENIA  nr 1/2021 dotycząca zgody członków Zarządu na 

dokonanie cesji umowy telefonu służbowego o numerze: 604 777 249 na rzecz członka Zarządu 

Stowarzyszenia Norberta Barszczewskiego.  

• Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 4/2021 dotycząca decyzji Zarządu w sprawie 

przeniesienia środków zgromadzonych na lokacie w Banku BNP Paribas do Banku Spółdzielczego 

Rzemiosła w Radomiu.   

• Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 5/2021 dotycząca decyzji Zarządu w sprawie  

 

wystąpienia do Prezesa Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu o odstąpienie od naliczania opłat 

za dokonywane płatności przelewowe Stowarzyszenia.   

•  

Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 6/2021 dotycząca decyzji Zarządu w sprawie zgody na 

płatność od stycznia 2021 r. kwoty 5 zł., miesięcznie, w formie ryczałtu za zużytą wodę i światło w 

pomieszczeniach użyczonych przez Ośrodek Stowarzyszeniu.   

•  

Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 7/2021 dotycząca przyjęcia w poczet członków 

Stowarzyszenia Pana Dominika G.  

•  

Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 8/2021 dotycząca decyzji Zarządu w sprawie 

wykreślenia Pana Michała Frąka z Krajowego Rejestru Sądowego w związku ze złożoną rezygnacją  

z funkcji Prezesa Stowarzyszenia.    

•  

Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 12/2021 dotycząca decyzji w sprawie braku zasadności 

wniosku Pani Skarbnik Jadwigi Czubak, złożonego w oświadczeniu skierowanym do Zarządu w dniu:  

27.04.2021r. w kwestii uzupełnienia danych zawartych w Umowie Stowarzyszenia ze „Stajnią Carino”. 

•  

Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA  nr 14/2021 dotycząca zawarcia umowy zlecenia  

z księgową Panią Kamilą Neską do dnia 31.07.2021r.  



•  

Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 21/2021 dotycząca zgody na to, żeby Stowarzyszenie 

stało się interesariuszem Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego Wydziału Nauk 

Medycznych i Nauk o Zdrowiu, z sekretarzem Ewą Dutczak jako jego przedstawicielką.    

•  

Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 22/2021 dotycząca przyjęcia w poczet członków 

Stowarzyszenia Pani Katarzyny Oziębło.  

•  

Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 23/2021 dotycząca zawarcia umowy zlecenia  

za prowadzenie księgowości Stowarzyszenia z Panią Anną Sołśnia.  

•  

Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 25/2021 dotycząca wyboru na Sekretarza  

Stowarzyszenia Pani Kingi Maciejczyk.  

•  

Uchwała ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 28/2021 dotycząca przyjęcia w poczet członków 

Stowarzyszenia Pani Oksany T.   

•  

Uchwała PREZYDIUM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 29/2021 dotycząca zamówienia kartek 

świątecznych z logo Stowarzyszenia wraz z kopertami za kwotę nieprzekraczającą 200 zł. w związku 

z warunkami epidemiologicznymi uniemożliwiającymi zorganizowanie spotkania wigilijnego dla 

członków Stowarzyszenia.   

•  

Uchwała PREZYDIUM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr 30/2021 dotycząca przedłużenia 

abonamentu na rejestrację domeny nadziejaradom.org w pakiecie „Bezpieczna Domena” z ochroną 

DNSSEC i usługą DNS Anycast w związku z tym, że usługa Hosting Cloud Start 

nadziejaradom.nazwa.pl z rozszerzoną ochroną DDoS, WAF i zabezpieczeniem PF/DKIM?DMARC 

obowiązuje do 29.06.2022r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 



INFORMACJE DODATKOWE  

DOTYCZĄCE REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ:  

Rok 2021 był dla Stowarzyszenia rokiem szczególnie trudnym, zarówno ze względu na stan epidemii 

znacznie utrudniający działalność, jak i zmiany w samym Stowarzyszeniu w związku z wyborem 

nowych władz. Ponadto 30 października zmarła wieloletnia Sekretarz Stowarzyszenia Kierownik 

Warsztatów Terapii Zajęciowej Pani Ewa Dutczak.   

Powyższe wiązało się ze zmianami w KRS i uniemożliwiało pracę w normalnym trybie – instytucje oczekiwały 

aktualnych wpisów do KRS. Ostateczny wpis dokonany został w grudniu 2021 r.  

Zarząd Stowarzyszenia w 2021 roku podejmował następujące działania na rzecz podopiecznych oraz ich 

rodzin:  

• W  roku  sprawozdawczym  Prezes Stowarzyszenia pozyskała grafika/programistę, który bezpłatnie 

sporządził i wdrożył projekt nowej wersji strony internetowej Stowarzyszenia 

www.nadziejaradom.org zawierającej podstawowe informacje dotyczące działalności statutowej, 

sprawozdania merytoryczne, finansowe oraz bieżące aktualności i informacje. Od dnia 25 czerwca 

2021 roku Prezes Stowarzyszenia nieodpłatnie administruje stroną.  

Dodatkowo w grudniu 2021 utworzono profil Stowarzyszenia na facebooku w związku z tym, że 

profile w social mediach przyciągają skutecznie uwagę społeczną i wywołują zainteresowanie 

działalnością organizacji. Staramy się sukcesywnie zwiększać zasięg i skuteczność przekazu. 

Administratorem profilu jest Prezes Stowarzyszenia.  

• W roku 2021 coroczna obligatoryjna kontrola Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy  

Stowarzyszeniu, przeprowadzona przez inspektorów MOPS, nie wykazała żadnych 

nieprawidłowości, a praca Warsztatu została pozytywnie zaopiniowana.   

• Osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi terminami 

złożyli w 2021 roku sprawozdania do następujących instytucji:  

1. Główny Urząd Statystyczny – sprawozdanie z działań Stowarzyszeń SOF – 1.  

2. 7 lipca opublikowano sprawozdanie finansowe i merytoryczne w bazie sprawozdań organizacji 

pożytku publicznego Narodowego Funduszu Wolności, co pozwala Stowarzyszeniu  na 

pozyskiwanie 1% podatku od osób fizycznych za kolejny rok.  

3. Wysłano sprawozdanie finansowe w wymaganej przepisami prawa strukturze logicznej  do 

Komisarza Administracji Skarbowej. Otrzymano poświadczenie odbioru co zatwierdziło 

sprawozdanie finansowe za rok 2020 bez zastrzeżeń.  

• Stowarzyszenie wsparło podopiecznych, którzy zwrócili się z taką prośbą w sfinansowaniu zakupu  

sprzętu rehabilitacyjnego (okulary) oraz dofinansowało remont łazienki jednego  z podopiecznych.  

• Stowarzyszenie na bieżąco wpierało działania na rzecz SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo 

Widzących w Radomiu.  

• Na bieżąco prowadzono korespondencję z organizacjami i instytucjami w tym: Urzędem Miejskim  

w Radomiu, Sądem Rejonowym w Radomiu, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem  

http://www.nadziejaradom.org/
http://www.nadziejaradom.org/


 

Skarbowym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  

•  

Prezydium Stowarzyszenia reprezentowało Stowarzyszenie i Warsztat Terapii Zajęciowej na 

zewnątrz. Prezes Stowarzyszenia czuwał nad przebiegiem i dyscypliną pracy jako przedstawiciel 

Stowarzyszenia będącego organem prowadzącym WTZ.   

•  W dniu 30 października zmarła wieloletnia sekretarz Stowarzyszenia i Kierownik Warsztatów Terapii 

Zajęciowej Pan Ewa Dutczak. Od 1 listopada Prezes Stowarzyszenia faktycznie nieodpłatnie 

kierowała pracą WTZ – wymagało to w zasadzie codziennej obecności w Warsztacie. Nowym 

Kierownikiem Warsztatu w dniu 1 grudnia 2021 r. została dr nauk o zdrowiu Pani Justyna Natora.  

Nowym Sekretarzem Stowarzyszenia Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia została Pani Kinga 

Maciejczyk.  

•  

Stowarzyszenie prowadziło bieżącą działalność statutową oraz w miarę możliwości reagowało  na 

potrzeby podopiecznych.  

  

 

Data sporządzenia  

sprawozdania  

24. 05. 2021r.  

   

Podpis osoby  

sporządzającej sprawozdanie  

Katarzyna Oziębło  

Kinga Maciejczyk  

      

Uchwała Zarządu  
 

 

 

 

 

Uchwała Walnego Zebrania 

 

 

 
 

Zatwierdzono na Zebraniu Zarządu 

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom  

Niewidomym i Niedowidzącym „NADZIEJA” 

Uchwałą Zarządu nr 17/2021 z dnia: 01. 06. 2022 r. 

 

 

Zatwierdzono Uchwałą nr 1/2022 Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy 

Dzieciom Niewidomymi Niedowidzącym 

„Nadzieja” z dnia 10.06.2022 r.        



  

  


