Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Zarządu
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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. Jest również od 2013r członkiem współzałożycielem Dąbrowskiej Spółdzielni
Socjalnej VENDO.

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.
Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna działała w 2016r w składzie :
1. Zarząd Stowarzyszenia
- Przewodniczący – Bogdan Zandecki
- Z-ca Przewodniczącego – Jolanta Nowakowska
- sekretarz – Michał Bagiński
- skarbnik – Grażyna Wójcik
- członkowie : Ludosława Oterman; Daniel Gałęziowski; Paweł Połomski,,
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2. Komisja Rewizyjna
- Przewodniczący – Aleksander Winiarski
- Z-ca przewodniczącego – Anna Połomska
- sekretarz – Elżbieta Gałęziowska

Środki finansowe na działalność statutową w 2016r.

II.

W 2016r organizacja nasza pozyskała środki finansowe na działalność statutową z :
 Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza
 Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań
realizowanych przez powiat
 Państwowego Funduszu rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań
zlecanych z art.36 ustawy o rehabilitacji
 Sponsorów i osób prywatnych
 Składek członkowskich, innych wpłat
Szczegółowe dane wszystkich pozyskanych środków finansowych jak również rozliczenie tych ujęte
są w sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia za 2016r.

Opis prowadzonych działań w 2016 roku :

III.

Z uwagi na zbyt małe środki finansowe pozyskane na działalność stowarzyszenia, działalność
statutowa była w znacznej mierze ograniczona. Nie realizowano działań w zakresie:
 krótkofalarstwa- jako innej formy w komunikowaniu
 turnusu rehabilitacyjnego
 imprezy mikołajkowej
W ramach posiadanych środków finansowych zrealizowaliśmy

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza


trzydniowa – w okresie 23-25 września 2016r Szlak Piastowski (część II) na trasie DG.-KórnikPoznań-Puszczykowo-Rogalin-DG.

Głównym celem wycieczki jest 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. Udział osób
niepełnosprawnych dał realną szansę poprawy funkcjonowania psychicznego i fizycznego.
Uczestnicy stykając się z osobliwościami przyrodniczymi, geograficznymi, historycznymi
poszerzali swoje wiadomości teoretyczne kształtując swój pogląd na świat, a poprzez czynny udział
kształtowali swój charakter, odwagę, wytrwałość, opanowanie. Pozytywnym efektem wycieczki było
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, doprowadzono do wszechstronnej
integracji, ujawniono u niektórych uczestników cechy dotychczas ukryte
W imprezie uczestniczyło ogółem 54 osoby w tym 34 osoby niepełnosprawne o różnych schorzeniach.
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, środków
PFRON w ramach zadań zleconych powiatu oraz wpłat od jej uczestników. Rozliczenia zostały przyjęte
przez dotujących bez uwag.

XVII Paraspartakiada Śląska i Zagłębia
W dniu 8 listopada 2016r jako współorganizator wspólnie z VLO z Dąbrowy Górniczej, CSiR - DG.,
Duszpasterstwem Osób Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej zorganizowaliśmy XVII
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.
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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. Założenia i cele programowe zostały w pełni zrealizowane
a tego typu imprezy winny być organizowane cyklicznie.
W imprezie uczestniczyło 560 osób w tym 400 osób niepełnosprawnych o różnym stopniu
niepełnosprawności. Z uwagi na pozyskanie środków finansowych z innego źródła uczestnikami były
osoby niepełnosprawne wraz z niezbędnymi opiekunami z czterech województw tj. śląskiego,
małopolskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Impreza miała charakter ponad regionalny i był to
podstawowy wymóg, aby otrzymać dotację na ten cel.
W tegorocznej edycji Stowarzyszenie NEURON nie zdobyło nagrody w klasyfikacji drużynowej,
jednakże indywidualnie nasi podopieczni zajmowali miejsca na podium. 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 PFRON w ramach zadań zleconych z art.36
ustawy o rehabilitacji, oraz wsparta materialnie przez współorganizatorów tj. CSiR Dąbrowa Górnicza,
Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej, V LO im J. Zamoyskiego w
Dąbrowie Górniczej. Rozliczenie merytoryczne i finansowe zostało złożone zgodnie z warunkami
umowy i po kilku poprawkach zostało przyjęte z zastrzeżeniem o możliwości jego weryfikacji w
przypadku kontroli PFRON w zakresie wykonania przedmiotu umowy.
Ponadto w ramach współpracy nasi podopieczni uczestniczyli w szeregu imprez integracyjnych
organizowanych przez inne organizacje pozarządowe. M.in. uczestniczyliśmy w:

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 wraz z opiekunami.

Spotkanie opłatkowe
W m-cu grudniu 2016 na zaproszenie radnego Rady Miasta kol. Edwarda Bober nasi podopieczni
uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym z niepełnosprawnymi, członkami tych stowarzyszeń z terenu
Zagłębia. W w/w spotkaniu uczestniczyło łącznie około 90-100 osób niepełnosprawnych wraz z
niezbędnymi opiekunami.

IV.

inne działania w 2016r.

1. W okresie styczeń – kwiecień 2016 udzielaliśmy porad informacyjnych dotyczących rozliczeń
podatkowych w szczególności w zakresie ulg rehabilitacyjnych.
2. uczestniczyliśmy w serii szkoleń organizowanych dla organizacji pozarządowych
organizowanych przez Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej.
3. Przedstawiciele naszej organizacji brali udział w konsultacjach o dotacje na 2016r.
4. W miesiącu czerwcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na którym
omówiono i zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2014r. udzielono
absolutorium Zarządowi, oraz dyskutowano nad nurtującymi problemami stowarzyszenia,
przynależności do niego, odpłatności za odpłatne działania statutowe, wysokości i regularności
wpłat składek członkowskich.
5. Stowarzyszenie brało udział w festiwalu NGO w Dąbrowie Górniczej.
6. Przedstawiciele naszej organizacji brali czynny udział w spotkaniach i posiedzeniach
Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych
7. Zarząd na swych posiedzeniach na bieżąco omawiał sprawy dotyczące działalności organizacji.
( m.in. występowano z wnioskami o dotacje, występowano z wnioskami o nawiązanie
współpracy, omawianie problemów dotyczących niepełnosprawnych składki członkowskie,
zaległości finansowe, itp.)
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8. Z uwagi na brak porozumienia ze stowarzyszeniem OTWARTE SERCA zostaliśmy poddani
egzekucji komorniczej za zaległości w opłatach za zajmowany lokal. Z uwagi, iż powstała
sytuacja zagrażała podpisaniu umowy o dotację na Paraspartakiadę czterech członków
organizacji, którym leży dobro stowarzyszenia na sercu w m-cu kwietniu udzielili wsparcia
finansowego (pożyczki) na uregulowanie spraw finansowych z kancelarią komorniczą,
sporządzając na tą okoliczność notatkę służbową. Dzięki zaangażowaniu tych członków
organizacja mogła dalej funkcjonować i podpisywać umowy o dotacje i dofinansowanie na
działalność statutową.
9. pełniono cotygodniowe dyżury członków Zarządu, na których udzielano różnego rodzaju porad
prawnych, omawiano istotne problemy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Z przykrością
trzeba podkreślić, że część członków Zarządu nie była zaangażowana w tego typu działaniach i
nie uczestniczyła w dyżurach nie podając jednocześnie powodów nie uczestniczenia.
10. kontynuowano ścisłą współpracę z V LO im. J. Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, do którego
uczęszcza młodzież niepełnosprawna, a owocem tej współpracy była wspólna organizacja XVII
Paraspartakiady Śląska i Zagłębia oraz wsparcie naszych działań przez wolontariuszy
działających w klubie wolontariusza działającego na terenie szkoły.
11. Złożono wnioski o dotację na 2017r do instytucji państwowych, jednostek samorządowych. W
2016r nie złożyliśmy wniosków do PFRON w ramach zadań zleconych powiatom na 2017r,
gdyż nie była wystarczająca ilość środków finansowych, jak również brak przejrzystych zasad
ich udzielania.
12. Przewodniczący Zarządu uczestniczył w posiedzeniach Społecznej Powiatowej Radzie ds.
Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Dąbrowa Górnicza, pełniąc w niej funkcję
v-ce przewodniczącego.
13. Realizując uchwałę nr 5/2016 Walnego Zebrania Członków podpisaliśmy umowę partnerską w
zakresie współpracy przy realizacji zadań dotyczących osób niepełnosprawnych nr 1/06/2016 z
dnia 8 lipca 2016r pomiędzy naszym stowarzyszeniem a Stowarzyszeniem KROKUS z
Dąbrowy Górniczej. Umowa dotyczyła realizacji wspólnego projektu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych tj. utworzenia i prowadzenia klubu integracyjno-terapeutycznego dla osób
niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej ul. Piłsudskiego 36/627c. Działania robocze były
realizowane w okresie styczeń-czerwiec 2016r, które doprowadziły do uruchomienia klubu.
14. Dokonano zmian w rejestrze KRS dotyczących zmiany siedziby stowarzyszenia.
15. Przewodniczący Zarządu został powołany przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do
miejskiego zespołu mającego opracować zmiany w Dąbrowskim Budżecie Partycypacyjnym,
mając na uwadze m.in. osoby niepełnosprawne.
16. Wyszukano nowego podmiotu do prowadzenia księgowości stowarzyszenia. Sprawą zajmował
się Skarbnik Zarządu.
17. 2016 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 ( platformy w przejściu
podziemnym), edukacji ( ośrodek dla niepełnosprawnych), pomocy społecznej ( mieszkania dla
niepełnosprawnych), integracji, asystenta osób niepełnosprawnych, transportu indywidualnego
pod potrzeby osób niepełnosprawnych itp.

V.

Osiągnięcia.
1. Aktywny udział naszej organizacji w życiu publicznym miasta i wspólne rozwiązywanie
problemów osób niepełnosprawnych na miarę możliwości organizacyjnych stowarzyszenia.
2. Pisano o naszych działaniach na łamach gazet ( Dziennik Zachodni, Przegląd Dąbrowski,),
stronach internetowych ( UM. Dąbrowy Górniczej, Diecezji Sosnowieckiej, NGO, )zrealizowano
reportaż o Paraspartakiadzie w Telewizji TELPOL
3. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem KROKUS w zakresie realizacji projektu utworzenia
i funkcjonowania klubu integracyjno-terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych w Dąbrowie
Górniczej. Szczegóły tej współpracy określone zostały w umowie partnerskiej w zakresie
współpracy przy realizacji zadań dotyczących osób niepełnosprawnych.
4. Współpracowaliśmy z innymi podmiotami m.in. ekonomi społecznej w zakresie możliwości
zatrudniania osób niepełnosprawnych..
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VI.

Niepowodzenia :
-

-

-

-

-

-

VII.

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 powodując utrudnia w bieżącym
funkcjonowaniu organizacji. Skala tego problemu narasta. Skarbnik Zarządu nie zrealizował
wniosków nr 1/2016 i 2 /2016 Walnego Zebrania Członków dotyczących

aktualizacji danych członków wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz
udostępnienia wizerunku

uregulowania spraw członków, którzy nie przestrzegają §.13.ust.1.pkt.3 statutu
stowarzyszenia tj. nie płacenia składek członkowskich.
brak większego zaangażowania wielu członków w działalność organizacji, zwłaszcza członków
Zarządu, co powodowało niewłaściwy wizerunek wśród członków aktywnych w działalność
organizacji
brak własnej niezależnej siedziby. co umożliwia uruchomienie w niej punktu konsultacyjnego i
świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych
nie uregulowano spraw związanych z prowadzeniem księgowości. Mimo wyboru podmiotu do
jej prowadzenia nie podpisano umowy, gdyż nie płacenie składek członkowskich mogło by
spowodować nie wywiązanie się z obowiązków płacenia za usługę. Mimo takiej sytuacji
księgowość jest prowadzona nieodpłatnie, dzięki dobrej i przychylnej współpracy
Przewodniczącego Zarządu. Jednakże taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność.
Zarząd stowarzyszenie nie podjął uchwały w sprawie zwolnienia z nie płacenia składek
członkowskich Przewodniczącego Zarządu- do czego został zobowiązany uchwalonym
wnioskiem w przedmiotowej sprawie nr 3/2016 z Walnego Zebrania Członków.
nie uzyskano statusu organizacji pożytku publicznego. Spowodowane to było m.in. brakiem
samodzielności finansowej.
Nie uzyskano (odnowiono) zezwolenia na organizatora turnusów w ramach środków PFRON
brak dostatecznych środków finansowych, na bieżącą działalność statutową co uniemożliwiło
realizację wszystkich zaplanowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zaległości finansowe wobec spółdzielni Socjalnej VENDO, której stowarzyszenie jest członkiem
założycielem oraz zaległości finansowe w spłacie pożyczki na ratowanie działalności
stowarzyszenia wobec członków, którzy takiej pożyczki udzielili.
Brak właściwej współpracy przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia w sprawie klubu
integracyjno-terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych. Mimo wielokrotnych próśb z naszej
strony partner tj. Stowarzyszenie KROKUS nie wywiązywał się z warunków zawartej umowy
współpracy. Głównym problemem było m.in. nie opracowanie regulaminu klubu-podstawowego
dokumentu na podstawie którego klub miał funkcjonować, nie uzgadnianiu programu działań,
samowolnego występowania o środki finansowe na działalność klubu czym notorycznie
naruszano zapisy zawartej umowy. Rozmowy robocze nie przynosiły żadnych rezultatów,
wobec czego Przewodniczący zarządy poinformował, że w 2017r należy rozważyć zawieszenie
współpracy i przekazać sprawę do Walnego Zebrania Członków, celem omówienia i podjęcia
stosownych decyzji.

Wolontariat.
W 2016r.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 2016r pomagało nam ponad 70
wolontariuszy którzy w pełni wywiązywali się powierzonych obowiązków i zasłuzyli na słowa
uznania i podziękowania.

VIII. Informacje o kontrolach.
Stowarzyszenie w 2016r nie było kontrolowane przez żadne instytucje państwowe i
samorządowe.
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IX.

Pozostałe informacje.

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 z zobowiązań finansowych ( umowy o dotację, dofinansowanie, itp.)

Plany :
-

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
w miarę możliwości finansowych uruchomić punkt konsultacyjny dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
pozyskać niezależny lokal na potrzeby siedziby stowarzyszenia
rozważyć możliwość uzyskania wpisu statusu organizacji pożytku publicznego dla naszej
organizacji

Podsumowując jesteśmy przekonani że :mimo niedociągnięć działalność Zarządu za 2016r w
ramach posiadanych środków finansowych spełniła na miarę możliwości oczekiwania naszych
członków, 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 członków, ale staraliśmy się w miarę możliwości pomagać i wspólnie rozwiązywać
problemy społeczności lokalnej w szczególności osób niepełnosprawnych.
Zarząd Stowarzyszenia

