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I.

wstęp.
misja
Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym jest organizacją
pozarządową działającą na terenie powiatu grodzkiego Dąbrowa Górnicza i Zagłębia.
Zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego i posiada nr KRS-0000038502.
Stowarzyszenie od 2002r jest członkiem Stowarzyszenia KAFOS w Katowicach a od 2007r jest
członkiem Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych działającym na terenie miasta
Dąbrowy Górniczej

Cele statutowe
Głównym celem działalności jest pomoc osobom niepełnosprawnym, zmierzająca do tego by
przygotować je do życia w takim stopniu by były :
- jak najmniejszym ciężarem dla społeczeństwa, rodziny, Państwa
- w miarę samodzielne
- mające poczucie własnej wartości
- akceptowane przez społeczeństwo
- przygotowane i wyuczone na miarę możliwości, by móc podjąć pracę zgodnie z kwalifikacjami i
umiejętnościami
Cele statutowe realizowane były poprzez :
- wsparcie i pomoc materialną, medyczną, edukacyjną
- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, sportowych, spotkań integracyjnych
- organizowanie różnych form pomocy w zakresie rehabilitacji, edukacji, porad prawnych,
- wsparcie finansowe w ramach posiadanych środków finansowych na dofinansowanie dla osób
indywidualnych
- udostępnianie konta dla zbiórek pieniężnych dla indywidualnych członków organizacji
- uczestnictwo organizacji w różnych akcjach na rzecz osób niepełnosprawnych

Władze Stowarzyszenia.
do dnia 25.11.2013r :
1. Zarząd Stowarzyszenia
- Przewodniczący – Bogdan Zandecki
- Z-ca Przewodniczącego – Dorota Jędruch
- sekretarz – Michał Bagiński
- skarbnik – Marek Bujakowski
- członkowie : Zbigniew Piaskowski; Daniel Gałęziowski; Paweł Połomski, Wóicik Grażyna,
2. Komisja Rewizyjna
- Przewodniczący – Janina Dudek
- Z-ca przewodniczącego – Teresa Beszterda
- sekretarz – Anna Balsamska
- członkowie : Jolanta Nowakowska; Elżbieta Gałęziowska

Od dnia 26.11.2013r ( Walne Zebranie Członków)
1. Zarząd Stowarzyszenia
- Przewodniczący – Bogdan Zandecki
- Z-ca Przewodniczącego – Jolanta Nowakowska
- sekretarz – Michał Bagiński
- skarbnik – Grażyna Wójcik
- członkowie : Ludosława Oterman; Daniel Gałęziowski; Paweł Połomski,,

4

2. Komisja Rewizyjna
- Przewodniczący – Aleksander Winiarski
- Z-ca przewodniczącego – Anna Połomska
- sekretarz – Elżbieta Gałęziowska
- członkowie : nie wybrano

II.

Środki finansowe na działalność statutową w 2013r.

W 2012r organizacja nasza pozyskała środki finansowe na działalność statutową z :
 Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza
 Państwowego Fundusz Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań
realizowanych przez powiat
 Sponsorów i osób prywatnych
 Działalności odpłatnej stowarzyszenia
 Składek członkowskich, innych wpłat
Szczegółowy wykaz wszystkich dotujących, wspierających, darczyńców wraz z określeniem środków
finansowych ujęty jest w wykazie pozyskanych środków finansowych, który stanowi załącznik do
niniejszego sprawozdania. Rozliczenie pozyskanych środków finansowych ujęte jest również w
sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia za 2013r.

III.

Opis prowadzonych działań w 2013 roku :

KRÓTKOFALARSWO jako inna forma w komunikowaniu
Głównym celem projektu który był realizowany w 2010r była aktywizacja osób niepełnosprawnych
poprzez inną formę komunikacji która jednocześnie spełnia olbrzymią rolę społeczno-wychowawczą.
Realizacja projektu miała na celu : :
 przełamać bariery w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie łączności
radiowych oraz spotkań ze społecznością krótkofalarską
 uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych
 kształtować i rozwijać zdolności poznawcze
 wykształcić poczucie samodyscypliny i pracy nad własną osobowością
 zwiększyć
aktywność
osób
niepełnosprawnych
poprzez
rozwijanie
umiejętności
zagospodarowania własnego czasu
 popularyzować krótkofalarstwo jako innej dyscypliny sportowej dostępnej dla większości ogółu w
tym dla osób niepełnosprawnych
W 2013r nie pozyskano środków finansowych na utworzenie klubu krótkofalarstwa osób
niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu NEURON , a tym samym nie wystąpiliśmy o zezwolenie
radiowe z UKE Warszawa. Nie było również kontynuacji projektu, gdyż sami ich uczestnicy nie
wykazywali zainteresowania, ani zaangażowania.

SERCE ZA UŚMIECH” - impreza kulturalno-oświatowa
Po raz pierwszy od 2004r nie zorganizowano przedmiotowej imprezy. Powodem było brak dotacji i
dofinansowania na ten cel. Dodatkowym motywem, choć dla Nas niezrozumiałym było brak poparcia
ze strony PKZ Dąbrowa Górnicza.

Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych „Nie Jesteś Sam”
Tradycyjnie nasi podopieczni brali udział w Pikniku Osób Niepełnosprawnych Spółdzielczości
Mieszkaniowej który odbył się w Siewierzu-Warężyno. Zaproszenie otrzymaliśmy z SM LOKATOR z
Dąbrowy Górniczej. Impreza miała charakter integracyjny. Spotkali się na niej niepełnosprawni z
Katowic, Jaworzna, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej.
Stowarzyszenie reprezentowało 6 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów.
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Turnus rehabilitacyjno – leczniczy
Jest jedną z form aktywnego wypoczynku połączonego z elementami rehabilitacji leczniczej, społecznej
i sportowej. Uczestnikami to dzieci, młodzież i osoby dorosłe ( niepełnosprawni ) wraz z rodzinami
posiadająca szereg sprzężonych dysfunkcji tj. mózgowe porażenie, upośledzenie umysłowe, zespół
Downa, epilepsja, inne przewlekłe choroby wrodzone lub nabyte wskutek nieszczęśliwych wypadków.
Założeniami w realizacji była poprawa stanu zdrowia oraz sprawności psychofizycznej, poprawa i
utrwalanie umiejętności w zakresie samoobsługi oraz usamodzielnienia się, pozytywne i prawidłowe
kształcenie doświadczeń w zakresie integracji społecznej, umożliwienie pełnego wypoczynku
fizycznego oraz psychicznego, popularyzacja form sportowo-rekreacyjnych w ramach aktywnego
wypoczynku, działania w kierunku poprawy wiedzy turystyczno-krajoznawczej
W turnusie uczestniczyło tylko 11 osób z tego 8 osób niepełnosprawnych i odbył się w ORW „ PERŁA”
w Dźwirzynie w lipcu 2013. Ponieważ nie uzyskaliśmy wymaganej ilości uczestników nie mogliśmy być
jego organizatorem. Mimo to pomogliśmy jego uczestnikom w formalnościach i wskazaniu organizatora
przedmiotowej imprezy. Dla niektórych uczestników była to jedyna forma leczenia w roku.

Turnus delfinoterapii
W 2013r trwały rozmowy robocze w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do osób zajmujących się
tą formą rehabilitacji na Ukrainie. Pozyskano wstępny kontakt, jednakże z uwagi na procedury nie
uzyskano danych o które nam chodziło. Chodzi tu w szczególności o nawiązanie współpracy
bezpośredniej bez tzw. pośredników. Będziemy dalej czynić starania w tym kierunku, aby propagować
tę formę rehabilitacji.

Rodzinny Piknik integracyjny
W marcu 2013r członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli dzięki zaproszeniu od organizatora
tj. Fundacji GODNE ŻYCIE w rodzinnym spotkaniu integracyjnym. Było to wydarzenie magiczne. Jak
magnes przyciągały i skupiały uczestników, dając okazję do zastanowienia się, ile dobrego i
przyjemnego może czekać ludzi, gdy chcą cieszyć się z tego, że są razem. Rodzinna formuła pikniku
sprawiła, że można było przyjechać z dziećmi, przyjaciółmi by wspólnie się zrelaksować i porozmawiać
na różne tematy, obyczajowe, zawodowe, polityczne.
Celem imprezy była integracja zespołu osób – dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz osób niepełnosprawnych, którzy mają razem coś zrobić, czegoś doświadczyć lub po
prostu przebywać ze sobą przez pewien okres czasu. Służą one rozwojowi grupy, uczą współpracy,
wrażliwości na innych, budują poczucie zaufania. Mają także wpływ na rozwijanie porozumienia oraz
wykształcenie się poczucia bezpieczeństwa. Spotkanie rodzinne miało na celu również ukształtowanie
wśród uczestników pewnych cech osobowości i charakteru oraz dyspozycji i funkcji psychofizycznych,
dzięki którym możliwe jest osiągnięcie przez nich optymalnego dla siebie rozwoju osobowości,
maksymalnie satysfakcjonującego i społecznie akceptowanego funkcjonowania, odnalezienie swojego
miejsca w życiu oraz przygotowania do pełnienia ról społecznych.

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza


trzydniowa –odbyła się w okresie 4-6 października 2013 Śląsk Cieszyński

Zorganizowanie przedmiotowej wycieczki było idealną formą oddziaływania wychowawczego o
niezwykle cennych walorach higieniczno-zdrowotnych. Otwarta przestrzeń, swoboda, piękno przyrody,
zmieniająca się różnorodność wprowadzały uczestników w szczególnie pogodny radosny nastrój.
Słońce, świeże powietrze, ruch zachęcały uczestników do wysiłku wyrabiając siłę i wytrwałość.
Najważniejszą wartością wycieczki było wychowanie przez działanie. Nie słowo, lecz bezpośrednie
osobiste przeżycia wyzwoliły u osób niepełnosprawnych inicjatywę i aktywność. Pokonywanie
niezliczonych przeszkód, znoszenie braków i niewygód uczyły ich zaradności i samodzielności.
Głównym celem wycieczki było rozwijanie kultury fizycznej, rekreacji wśród niepełnosprawnych
poprzez turystykę i krajoznawstwo wskazując na nowoczesne koncepcje rekreacji oparte na
przekonaniu, że skuteczny odpoczynek wymaga zmiany codziennego trybu życia.
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Udział osób niepełnosprawnych dał realną szansę poprawy funkcjonowania psychicznego i
fizycznego. Uczestnik stykając się z osobliwościami przyrodniczymi, geograficznymi, historycznymi
poszerzał swoje wiadomości teoretyczne kształtując swój pogląd na świat. Poprzez czynny udział
kształtowali swój charakter, odwagę, wytrwałość, opanowanie i podporządkowanie potrzebom grupy.
Pozytywnym efektem wycieczki jest uzyskanie od jej uczestników mobilizacji do czynnego udziału w
tego typu imprezach, poczucia wiary we własne siły, rozwijania umiejętności współdziałania w grupie,
przełamanie barier nieufności w stosunku do innych, wzmocniono aktywność i chęć rywalizacji,
doprowadzenie do wszechstronnej integracji, ujawnienie u niektórych uczestników cech dotychczas
ukrytych. Wycieczka wymogła na jej uczestnikach współpracę i zaufanie i traktowana była jako
jedna z najbardziej popularnych zabaw o łatwej formie mając wielostronne znaczenie tj.
zdrowotne, wychowawcze, społeczne.
W powyższej imprezie nie było partnerów w realizacji zadania. Impreza w całości zrealizowana była
przez Stowarzyszenie „NEURON”: Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym. W organizacji i
przeprowadzeniu imprezy pomagali wolontariusze
W wycieczce uczestniczyło 58 osób w tym
 39 osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności,
 19 osób to opiekunowie osób niepełnosprawnych, wolontariusze, osoby obsługujące zadanie.
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza oraz
środków PFRON w ramach zadań zleconych powiatu.

Zajęcia integracyjne w świetlicy środowiskowej Fundacji GODNE ŻYCIE
W 2013r wspólnie z Fundacją GODNE ŻYCIE trwały cykliczne zajęcia integracyjne dla naszych
podopiecznych. Zajęcia integracyjne odbywały się tylko jeden raz w tygodniu tj. w każdy poniedziałek.
Celem zajęć integracyjnych była integracja zespołu osób – dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych, którzy mają razem coś zrobić, czegoś
doświadczyć lub po prostu przebywać ze sobą przez pewien okres czasu. Służą one rozwojowi grupy,
uczą współpracy, wrażliwości na innych, budują poczucie zaufania. Mają także wpływ na rozwijanie
porozumienia oraz wykształcenie
poczucia bezpieczeństwa. Zajęcia miały na celu również
ukształtowanie wśród uczestników pewnych cech osobowości i charakteru oraz dyspozycji i funkcji
psychofizycznych, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie przez nich optymalnego dla siebie rozwoju
osobowości, maksymalnie satysfakcjonującego i społecznie akceptowanego funkcjonowania,
odnalezienie swojego miejsca w życiu oraz przygotowania do pełnienia ról społecznych.
Z obserwacji zajęć wynika, że były one jak magnes przyciągający i skupiający uczestników, dając
okazję do zastanowienia się, ile dobrego i przyjemnego może czekać ludzi, gdy chcą cieszyć się z
tego, że są razem. Mimo zgłoszonego wniosku podczas cyklicznych spotkań z członkami naszego
stowarzyszenia o potrzebie uruchomienia tego typu zajęć powyższe zajęcia nie budziły
zainteresowania wśród członków. W przedmiotowych zajęciach uczestniczyło tylko kilku ( 3-5 )
naszych podopiecznych. Należy rozważyć celowość takich działań, biorąc pod uwagę m.in.
zainteresowanie samych osób niepełnosprawnych.

XIV Paraspartakiada Śląska i Zagłębia
W listopadzie 2013 jako główny organizator wspólnie z VLO z Dąbrowy Górniczej, CSiR - DG.,
Duszpasterstwem Osób Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej zorganizowaliśmy XIV
Paraspartakiadę Śląska i Zagłębia. Zorganizowana w/w impreza była skierowana głównie do osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów i dała im realną szansę poprawy funkcjonowania psychicznego i
fizycznego. Wskazała właściwą drogę do lepszego poznania osobowości i możliwości jej uczestników,
oraz inspirowała do podejmowania prób integracji. Tego typu impreza, pochylająca się nad
problematyką osób niepełnosprawnych w znacznej mierze przyczyniła się do uwrażliwienia na
codzienne funkcjonowanie niepełnosprawnych oraz na bariery, które są często przez nich nie do
pokonania. Nieodłącznym aspektem Paraspartakiady jest program stypendialny „Jesteśmy z Wami”
którego beneficjentami są najbardziej potrzebujące osoby niepełnosprawne biorące udział w zawodach
sportowych. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz niewystarczającą ilość sponsorów
tegoroczna impreza była imprezą jednodniową i dotyczyła tylko zawodów sportowych. Założenia i cele
programowe zostały w pełni zrealizowane a tego typu imprezy winny być organizowane cyklicznie.
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Przewidywane efekty zostały
zrealizowane w całości tj:
-doprowadzono do wszechstronnej integracji uczestników
-uzyskano mobilizację do udziału w tego typu imprezach
-uzyskano poczucia wiary we własne siły, wzmocniono aktywność
- podniesienie ogólnej sprawności psychofizycznej wraz z przełamaniem barier nieufności i
niepewności w stosunku do innych
- wymieniano doświadczenia ośrodków szkolno-wychowawczych zajmujących się osobami
niepełnosprawnymi
-rozwinięto umiejętności współdziałania w grupie
-zaobserwowano zwiększający się z roku na rok poziom rywalizacji sportowej
W imprezie uczestniczyło 510 osób w tym 370 osób niepełnosprawnych o różnym stopniu
niepełnosprawności,
W tegorocznej edycji Stowarzyszenie NEURON nie zdobyło nagrody w klasyfikacji drużynowej,
jednakże indywidualnie zdobyliśmy dwa I miejsca oraz jedno trzecie miejsce. Duże podziękowania
należą się również wolontariuszom z V Liceum Ogólnokształcącego, bez których przeprowadzenie
przedmiotowej imprezy byłoby bardzo trudne i uciążliwe z uwagi na brak zasobów kadrowych ze strony
organizatora.
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, środków
PFRON w ramach zadań zleconych powiatu oraz wsparta materialnie przez współorganizatorów tj.
CSiR Dąbrowa Górnicza, Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej, V LO im
J. Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej.

MIKOŁAJ
Przedmiotowa impreza „MIKOŁAJ-2013” dla osób niepełnosprawnych odbyła się w dniu 7 grudnia. W
programie były m.in. konkursy taneczne (pary, solo, zespoły). konkursy plastyczne (rysowanie w
różnych tematach takich jak mikołaj, święta,) konkurencje sportowe ( rzuty piłeczkami do celu, rzut
ringo na pachołki ).Przy imprezie pomagali wolontariusze czyli opiekunowie osób niepełnosprawnych,
Każdy z uczestników z uwagi na kilkugodzinną imprezę poczęstowany został ciepłym posiłkiem oraz
korzystał z napojów chłodzących (woda mineralna, napoje Nestli). Za udział w konkurencjach
sportowych i konkursach otrzymał drobne nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów i darczyńców.
Ponadto każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy znaczek button i folder reklamujący przedmiotową
imprezę i sponsorów oraz od Mikołaja paczkę ze słodyczami W trakcie odbioru paczek od Mikołaja
wielu uczestników prezentowało swoje zdolności artystyczne recytując wiersze lub śpiewając piosenki.
Na zakończenie imprezy odbyła się wspólna zabawa taneczna Przedmiotowa impreza zakończyła się o
godzinie 1500. W w/w imprezie uczestniczyło ogółem 119 osób w tym 80 osób niepełnosprawnych o
różnym stopniu niepełnosprawności Przedmiotowa impreza miała charakter masowy i była ogólnie
dostępna.
Powyższa impreza była dofinansowana ze środków PFRON w ramach zadań zleconych powiatu oraz
darczyńców.

Spotkanie opłatkowe
17 grudnia w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie opłatkowe z niepełnosprawnymi z Dąbrowy
Górniczej. Uczestnikami byli działacze organizacji pozarządowych działających na polu pomocy
społecznej i niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawne o różnych schorzeniach z terenu miasta
Dąbrowy Górniczej. Wśród nich m.in. członkowie Stowarzyszenia NEURON Pomocy Dzieciom i
Osobom Niepełnosprawnym, organizacji prężnie działającej na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.
Organizatorem i fundatorem spotkania był radny Rady Miasta Dąbrowy Górniczej Edward Bober, który
swym postępowaniem i otwartością na problemy osób niepełnosprawnych zasługuje na szacunek i
podziękowania. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób z tego 40 osób ze Stowarzyszenia
NEURON.
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IV.

inne działania w 2013r.

1. W okresie styczeń – kwiecień 2012 udzielaliśmy porad informacyjnych dotyczących rozliczeń
podatkowych w szczególności w zakresie ulg rehabilitacyjnych.
2. Nasz członek organizacji tj. Bogdan Zandecki zajął II miejsce w organizowanym konkursie
„Człowieka Roku” w mieście Dąbrowa Górnicza, organizowanego przez Dziennik Zachodni
3. W marcu uczestniczyliśmy w akcji parkingowej wraz ze Strażą Miejską na terenie miasta
Dąbrowy Górniczej
4. W m-cu maju odbyło się Walne Zebranie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych,
którego nasza organizacja jest członkiem. W wyniku wyborów do władz Prezydium nasz kol.
Bogdan Zandecki został jego Przewodniczącym na kolejną kadencję.
5. uczestniczyliśmy w serii szkoleń organizowanych dla organizacji pozarządowych
organizowanych przez Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości.
6. Przedstawiciele naszej organizacji brali udział w konsultacjach o dotacje na 2014r.
7. W miesiącu czerwcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na którym
omówiono i zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2012r. udzielono
absolutorium Zarządowi, oraz dyskutowano nad nurtującymi problemami stowarzyszenia,
przynależności do niego, odpłatności za odpłatne działania statutowe, wysokości i regularności
wpłat składek członkowskich. Z uwagi na małą ilość uczestników wybory do władz
stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej przełożono na kolejne Walne Zebranie, które
zostanie zwołane w okresie wrzesień-październik 2013.
8. Dwoje członków naszego stowarzyszenia otrzymało pomoc w zakresie usług optycznych. W
przypadku jednego dziecka zachodziła konieczność wymiany okularów. U drugiego dziecka
naprawiono okulary które posiadał. Ponadto zostały przeprowadzone badania w zakresie wady
wzroku. Sponsorem był Optyk Łazarowicz z Będzina. Duży wkład w zorganizowaniu akcji miała
kol, Grażyna Myga.
9. Przewodniczący Zarządu uczestniczył w kilku roboczych spotkaniach dotyczących utworzenia
spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych. Spotkania te odbywały się w Inkubatorze
Społecznej Przedsiębiorczości. Przeprowadzono również nabór uczestników do pracy w
przyszłej Spółdzielni Socjalnej oraz przeprowadzono szkolenia ze spółdzielczości, oraz
praktyczne w zawodzie.
10. Stowarzyszenie brało udział w festiwalu NGO w Dąbrowie Górniczej.
11. Przedstawiciele naszej organizacji brali czynny udział w spotkaniach i posiedzeniach
Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego
przy Prezydencie Miasta Dąbrowy Górniczej.
12. odbyło się 11 protokołowanych oraz kilka nieprotokołowanych posiedzeń Zarządu na których na
bieżąco omawiano sprawy dotyczące działalności organizacji. ( m.in. występowano z wnioskami
o dotacje, występowano z wnioskami o nawiązanie współpracy, omawianie problemów
dotyczących niepełnosprawnych itp.)
13. pełniono cotygodniowe dyżury członków Zarządu, na których udzielano różnego rodzaju porad
prawnych, omawiano istotne problemy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
14. kontynuowano ścisłą współpracę z V LO im. J. Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, do którego
uczęszcza młodzież niepełnosprawna, a owocem tej współpracy była wspólna organizacja XIII
Paraspartakiady Śląska i Zagłębia oraz wsparcie naszych działań przez wolontariuszy
działających w klubie wolontariusza działającego na terenie szkoły.
15. Złożono wnioski o dotację na 2014r do instytucji państwowych, jednostek samorządowych.
16. Dodatkowo odbyły się dwa Walne Zebrania Członków. Jedno w październiku na którym nie było
wymaganej ilości członków. Drugie odbyło się w listopadzie i wybrano nowe włądze
stowarzyszenia tj. Zarząd i Komisję Rewizyjną
17. 2013 rok był okresem dalszego aktywnego budowania partnerstwa pomiędzy naszą organizacją
a administracją samorządową oraz innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
osobami niepełnosprawnymi. Spotkania miały na celu wymianę doświadczeń i konsultacji, oraz
zwróceniu uwagi na problemy osób niepełnosprawnych w mieście Dąbrowa Górnicza
szczególnie w zakresie likwidacji barier architektonicznych ( winda przy CH POGORIA,
platformy w przejściu podziemnym), edukacji ( ośrodek dla niepełnosprawnych), pomocy
społecznej ( mieszkania dla niepełnosprawnych), integracji
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Osiągnięcia.
1. Aktywny udział naszej organizacji w życiu publicznym miasta i wspólne rozwiązywanie
problemów osób niepełnosprawnych na miarę możliwości organizacyjnych stowarzyszenia.
2. Uczestnictwo naszego przedstawiciela w Prezydiach DFOP i Radzie Działalności Pożytku
Publicznego.
3. Przez cały rok na bieżąco pisano o naszych działaniach na łamach gazet ( Dziennik Zachodni,
Przegląd Dąbrowski,), stronach internetowych ( UM. Dąbrowy Górniczej, Diecezji
Sosnowieckiej, NGO, )

Wolontariat.
W 2013r.organizacja nasza ściśle współpracowała z kołem wolontariatu działającym w V LO. im. J.
Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej. Efektem tej współpracy była pomoc wolontariuszy przy
imprezach organizowanych przez naszą organizację. W 2013r pomagało nam przeszło 90
wolontariuszy którzy w pełni wywiązywali się powierzonych obowiązków i zasługują na słowa
uznania i podziękowania.

Informacje o kontrolach.
Stowarzyszenie w 2013r było kontrolowane przez Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej
w Katowicach w zakresie wypełniania obowiązków jako organizator turnusów rehabilitacyjnych
dofinansowywanych ze środków PFRON. Podczas kontroli uchybień nie stwierdzono. Zwrócono
jednak uwagę, aby w przypadku korzystania kadry z ośrodka pobierać od Dyrekcji stosowne
zaświadczenia, że kadra posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu.

Pozostałe informacje.

V.

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie :






nie prowadziło działalności gospodarczej.
nie zatrudniało pracowników etatowych.
nie udzielało żadnych pożyczek, nie nabyło środków trwałych,
nie zalega z zobowiązaniami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego
rozliczyło się ze wszystkich zobowiązań finansowych ( umowy o dotację, dofinansowanie,
darowizny, itp.)

Niepowodzenia :
-

brak możliwości dotarcia do wszystkich osób niepełnosprawnych w mieście – brak dostępu do
bazy danych
brak pełnej samodzielności finansowej, co hamuje poczynania – zbyt małe środki finansowe na
realizację zadań statutowych,
niepłacenie składek członkowskich przez wielu członków stowarzyszenia, co utrudnia bieżące
funkcjonowanie organizacji
brak większego zaangażowania wielu członków w działalność organizacji.
nie uruchomienie punktu konsultacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych spowodowane
brakiem środków finansowych
brak własnej niezależnej siedziby. co umożliwia uruchomienie w niej punktu konsultacyjnego i
świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych
nie uzyskano statusu organizacji pożytku publicznego. Spowodowane to było m.in. brakiem
samodzielności finansowej.
brak współpracy ze Społeczną Powiatową Radą Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie
Górniczej,
brak dostatecznych środków finansowych, na bieżącą działalność statutową co uniemożliwiło
realizację wszystkich zaplanowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Plany :
-

-

walczyć o prawa dla niepełnosprawnych a szczególnie w zakresie likwidacji barier
architektonicznych, zatrudnienia, integracji, czynnego udziału w życiu publicznym miasta
propagowanie Stowarzyszenia poprzez reklamę w miarę posiadanych środków finansowych
opracować kolejne programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na bieżąco
dokonywać aktualizacji już istniejących
doprowadzić do utworzenia w mieście szerokiego programu w ramach tzw. partnerstwa
lokalnego szczególnie w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
pobudzić członków organizacji do lepszego zaangażowania i efektywniejszej pracy
wydać katalog o Stowarzyszeniu jeśli pozwolą na to środki finansowe
wystąpić z apelem do innych organizacji pozarządowych w mieście w celu nawiązania
konstruktywnej współpracy z możliwością reaktywacji Ruchu Społecznego „Dąbrowa z
niepełnosprawnymi” działającego w ramach Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych
w miarę możliwości finansowych uruchomić punkt konsultacyjny dla potrzeb osób
niepełnosprawnych lub świetlicę środowiskową
pozyskać niezależny lokal na potrzeby siedziby stowarzyszenia
rozważyć możliwość uzyskania wpisu statusu organizacji pożytku publicznego dla naszej
organizacji

Podsumowując jesteśmy przekonani że :działalność Zarządu za 2013r w ramach posiadanych
środków finansowych spełniła w miarę możliwości oczekiwania osób niepełnosprawnych, była
zgodna ze statutem i założeniami programowymi, wyzwoliła u osób niepełnosprawnych
uczestniczących w naszych imprezach poczucie wiary we własne siły, przezwyciężenie oporów i
nieufności, aktywność a przede wszystkim otwarcie się na świat i ludzi. Zdajemy sobie sprawę że
nie wszystko udało się nam zrealizować że nie spełniliśmy niektórych oczekiwań osób
niepełnosprawnych, ale staraliśmy się w miarę możliwości pomagać i wspólnie rozwiązywać
problemy społeczności lokalnej w szczególności osób niepełnosprawnych.

Zarząd Stowarzyszenia

