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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 turnusów sportowo – rehabilitacyjno - leczniczych 
- 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.  
 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie reprezentowane było przez : 

 
Zarząd Stowarzyszenia w składzie 
 
- Przewodniczący – Bogdan Zandecki 
- V-ce Przewodniczący – Marzena Pałka 
- Sekretarz – Teresa Wojtal-Suchecka 
- Skarbnik- Marek Bujakowski 
- członkowie : Grzegorz Fijołek; Ludosława Oterman, Zbigniew Piaskowski 
 
Komisję Rewizyjną jako organ nadzorujący reprezentowaną była przez : 
 
- Przewodniczący – Andrzej Baran 
- V-ce przewodniczący – Marzena Malinowska 
- Sekretarz – Iwona Kowalska 
- członkowie – Marzena Wilczyńska; Edward Kawczyński 
 
                    



 4

 
II. Środki finansowe na działalność statutową w 2008r. 

 

W 2008r organizacja nasza pozyskała środki finansowe na działalność statutową z : 
 

� Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza 
� Ministerstwa Sportu i Turystyki Warszawa 
� Państwowego Fundusz Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w ramach 

zadań realizowanych przez powiat  
� Fundacji BRE BANK Warszawa  
� Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  Sp. z oo. Katowice 
� 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 sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia za 2008r. 
 

III. Opis prowadzonych działań w 2008 roku : 
  
program edukacyjny 
 
Opracowany program przeznaczony jest głównie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ( 
autyzm wczesnodziecięcy, zespół Downa, mózgowe porażenie, upośledzenie umysłowe 
różnego stopnia ) oraz rodziców i terapeutów zainteresowanych stymulacją intelektualną 
dziecka. Jest prostszy niż system analityczny powszechnie stosowany w szkołach. W 
programie tym zwraca się uwagę na wytworzenie pewnej filozofii pracy z dzieckiem która 
przyczyniałaby się do podtrzymania atrakcyjności zajęć polegających na entuzjazmie 
prowadzącego, traktowanie pracy jako zabawy, częste zmiany pomocy dydaktycznych 
 W 2008r nie udało się pozyskać środków finansowych  na  zakup materiałów do II etapu. 
Posiadamy tylko komplet materiałów i pomocy na etap I. Na wysłane oferty podjęcia 
współpracy oraz pozyskania środków finansowych brak było zainteresowania i odpowiedzi 
wobec czego w 2008r  program był nie realizowany. 

    
„SERCE ZA UŚMIECH” -  impreza kulturalno-oświatowa 
 
31 maja 2008 zorganizowaliśmy integracyjną imprezę kulturalno-oświatową   „SERCE ZA 
UŚMIECH” Impreza odbyła się w ramach obchodów DNI DĄBROWY GÓRNICZEJ.. 
Miejscem imprezy był Pałac Kultury Zagłębia  W powyższej imprezie która miała charakter 
masowy uczestniczyło około 230 osób w tym około 120 osób niepełnosprawnych. 
Pochodzili oni z ośrodków które zajmują się osobami niepełnosprawnymi ( zespół Szkół 
Specjalnych nr 5 i 6; Szkolny Ośrodek dla Niedowidzących, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
stowarzyszenia i organizacje skupiające osoby niepełnosprawne, Środowiskowe Dzienne 
Domy Pomocy Społecznej  W programie imprezy można było zobaczyć przedstawienie 
teatralne bajki Jana Brzechwy „Czerwony Kapturek”, występy zespołów artystycznych 
,pokazy artystyczne młodzieży niepełnosprawnej, popisy wokalne młodych wokalistów, 
pokazy tańca irlandzkiego i brek-dance. Wyświetlono również film animowany „DON 
CHICHOT”, natomiast w holu Pałacu odbywały się gry, zabawy i konkursy z nagrodami. 
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza 
oraz środków PFRON w ramach zadań zleconych powiatu. 
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Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych „Nie Jesteś Sam”  
 
w m-cu maju nasi podopieczni brali udział w VI Pikniku Osób Niepełnosprawnych 
Spółdzielczości Mieszkaniowej który odbył się w Podlesicach.. 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 
 
XI  festyn  DZIEŃ  DZIECKA  –  impreza kulturalno - oświatowa 
 
15 czerwca 2008r byliśmy współorganizatorem festynu dla dzieci z okazji Dnia Dziecka  
który odbył się w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach. Impreza miała charakter 
integracyjny uczestniczyły w niej również dzieci i młodzież niepełnosprawna. Głównymi 
atrakcjami były: wesołe miasteczko, pokazy rycerskie, występy artystyczne zespołów 
młodzieżowych, konie i  kucyki, koncert orkiestry Straży Pożarnej. Impreza cieszyła się 
dużym powodzeniem. 
 
Święto  św. ALBERTA w Radwanowicach – spotkanie integracyjne. 
 
W dniu 17 czerwca 2008r który jest świętem patronalnym św. Brata Alberta  grupa osób 
niepełnosprawnych wśród nich nasi członkowie udała się do Radwanowic gdzie mieści się 
Fundacja im. Brata Alberta. W tym roku święto patronalne zbiegło się z 25-leciem 
kapłaństwa ks. Tadeusza Isakowicza- Zaleskiego. Podczas uroczystej mszy św. złożono 
dostojnemu jubilatowi z tej okazji moc życzeń i serdeczności życząc jednocześnie 
wytrwania w tym co robi.  
Po mszy  odbywały się konkursy teatralne grup osób niepełnosprawnych zakończone 
wspólną zabawą  jak również spotkania z Anną Dymną  Prezesem Fundacji „Mimo 
Wszystko” i ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim Prezesem Fundacji im. Brata Alberta 
Można było również obejrzeć jak funkcjonuje świetlica oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej 
prowadzone przez Fundację Brata Alberta.  
Po zwiedzeniu Radwanowic grupa niepełnosprawnych udała się do krakowskiego 
kościoła Ecce Homo, gdzie znajdują się relikwie św. Brata Alberta, będącego patronem 
diecezji sosnowieckiej.  
Powyższą imprezę zorganizował społeczny koordynator d/s osób niepełnosprawnych w 
mieście Dąbrowa Górnicza ks. Paweł Kempiński który jednocześnie pełni funkcję 
diecezjalnego duszpasterza osób niepełnosprawnych a osoby niepełnosprawne   
pochodziły z Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sosnowca i Sławkowa. 
 
Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Inwałdu i Wadowic 
 
28 czerwca zorganizowaliśmy jednodniową wycieczkę dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin na trasie Dąbrowa Górnicza – Inwałd - Wadowice – Dąbrowa Górnicza. 
Uczestniczyło w niej 130 osób w tym 79 osoby niepełnosprawne o różnym stopniu 
niepełnosprawności. W Inwałdzie zwiedzano miniatury budowli świata i Polski, 
uczestniczono w zabawach parku rozrywki ( karuzele, samochody ) próbowano odnaleźć 
drogę wyjścia z „żywego labiryntu ( labirynt z żywopłotu), Po objedzie przejechaliśmy do 
Wadowic gdzie zwiedziliśmy kościół, muzeum, oraz dom rodzinny Papieża Jana Pawła II ( 
Karola Wojtyły ).O tym, że impreza była udana świadczyły humory i nastroje jej 
uczestników   
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza 
oraz środków PFRON w ramach zadań zleconych powiatu 



 6
 
turnus sportowo – rehabilitacyjno – leczniczy ( letni obóz rekreacyjno-    

     sportowy ) 
 
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.  
Głównym celem jego realizacji było 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 ogółem 66 osób z tego 32 osoby niepełnosprawne i realizowany 
był w ORW „ FAMA-STA” w Mrzeżynie w okresie od 17.08.-05.09.2008. Oprócz osób 
niepełnosprawnych brali również udział dzieci i młodzież pełnosprawna. Pochodzili oni z 
rodzin w których jest osoba niepełnosprawna będąca zarazem uczestnikiem turnusu. 
Zorganizowanie przedmiotowej imprezy było idealną formą o niezwykle cennym walorze tj. 
zaktywizowanie osób niepełnosprawnych poprzez sport i zabawę która jednocześnie 
spełnia olbrzymią rolę wychowawczą. Otwarta przestrzeń, swoboda, zmieniająca się 
różnorodność wprowadzały uczestników w szczególnie pogodny i radosny nastrój. Słońce, 
świeże powietrze, ruch zachęcały uczestników do wysiłku wyrabiając siłę i wytrzymałość. 
Najważniejszą wartością tej imprezy było wychowanie przez działanie. Nie słowo lecz 
bezpośrednie osobiste przeżycia wyzwoliły u osób niepełnosprawnych inicjatywę i 
aktywność. Dla niektórych uczestników była to jedyna forma leczenia w roku. 
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
Warszawa; Urzędu miasta Dąbrowa Górnicza; Fundacji BRE BANK Warszawa; PFRON w 
ramach indywidualnych dofinansowań. 
 
Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Kotliny Kłodzkiej 
 
 

w dniach 10 - 12 października 2008  zorganizowaliśmy wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej.  W 
wycieczce uczestniczyło 99 osób w tym 54 niepełnosprawnych. Wspaniałe wrażenia Inie 
zapomniane przeżycia pozostawiły po sobie regiony i pejzaże ziemi i miast Kotliny 
Kłodzkiej.  Nocleg zorganizowany był w Ośrodku Wypoczynkowym ”Marysieńka” w Lewinie 
Kłodzkim mieście rodzinnym Wioletty Willas. Zwiedzano zamek w Książu, kaplicę czaszek 
Czermnej, Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju, muzeum papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, 
bazylikę i ruchome szopki w Wambierzycach, góry Stołowe z przepięknymi graniami 
skalnymi oraz szczytem Szczeliniec, katedrę, podziemia i twierdzę w Kłodzku Nie 
zapomniano również o wieczorku tanecznym z obfitym poczęstunkiem .w drugim dniu 
imprezy. O tym, że impreza była udana świadczyły humory i nastroje jej uczestników   
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza 
oraz środków PFRON w ramach zadań zleconych powiatu 
 
II Forum Osób Niepełnosprawnych połączone zI X Paraspartakiadą 
 
 

w dniach 21 - 22 października jako organizator wspólnie z VLO z Dąbrowy Górniczej, 
Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu, PKZ - DG., 
CSiR - DG., UM DG zorganizowaliśmy II Forum Osób Niepełnosprawnych – Dąbrowa 
Górnicza 2008 połączone z IX Paraspartakiadą Śląska i Zagłębia.   
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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. W czasie trwania imprezy odbył się cykl wykładów a 
także dyskusja panelowa prowadzona przez specjalistów dotyczące tematyki 
nowoczesnych metod rehabilitacji wraz z przełamywaniem barier i stereotypów 
dotyczących osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym, rodzinnym. 
Założenia i cele programowe zostały w pełni zrealizowane a tego typu imprezy winny być 
organizowane cyklicznie.  
W przedmiotowej imprezie uczestniczyło około 770 – 890 osób z tego 380-450 osób 
niepełnosprawnych o różnych schorzeniach w tym na wózkach inwalidzkich, 250-300 
osób to opiekunowie osób niepełnosprawnych, 50 osób obsługujących zadanie, 95 osób 
to wolontariusze pomagający przy realizacji w/w imprezy 
Uczestnicy reprezentowali około 30 ośrodków, instytucji i organizacji pozarządowych  
które na co dzień zajmują się osobami niepełnosprawnymi z terenu województwa 
śląskiego i małopolskiego. Z terenu miasta Dąbrowy Górniczej uczestniczyło około 380 
osób w tym 190 osób niepełnosprawnych i reprezentowali oni m.in.: Szkołę Podstawową 
nr 20 z oddziałami integracyjnymi; Zespół Szkół Specjalnych nr 5; Zespół Szkół 
Specjalnych nr 6;Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i 
Niewidomych ; V.LO z oddziałami integracyjnymi; Warsztaty Terapii Zajęciowej; 
Stowarzyszenie EURYS; Stowarzyszenie NEURON; Stowarzyszenie OTWARTE SERCA; 
Dom Pomocy Społecznej;  Stowarzyszenie RAZEM DO CELU; Dzienne Domy Pomocy 
Społecznej; Polski Komitet Pomocy Społecznej  
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Dąbrowa 
Górnicza, środków PFRON w ramach zadań zleconych powiatu ,środków Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej  Sp.  z oo. w Katowicach oraz wsparta materialnie przez 
współorganizatorów tj. Edward Bober, PKZ Dąbrowie Górniczej, Duszpasterstwo Osób 
Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej, CSiR w Dąbrowie Górniczej, Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Sosnowieckiej, V LO im J. Zamoyskiego w Dąbrowie 
Górniczej. 
 
MIKOŁAJ 

 
dnia 6 grudnia zorganizowaliśmy  Integracyjną imprezę MIKOŁAJ 2008 dla osób   
niepełnosprawnych z terenu miasta Dąbrowy Górniczej z elementami sportowymi. W/w 
impreza odbyła się w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej. Uczestniczyło 
w niej 96 osób niepełnosprawnych  oraz 52 osoby stanowiące opiekunów oraz  obsługę 
zadania.   Oprócz elementów sportowych odbyły się gry, konkursy plastyczne i zabawy 
taneczne..  Na koniec imprezy przybył Mikołaj który wszystkich uczestników obdarował 
paczkami ze słodyczami oraz nagrodami rzeczowymi za udział   konkursach. 
Przedmiotowa impreza była dofinanysowana ze środków PFRON w ramach zadań 
zleconych powiatu oraz sponsora prywatnego. 
 
Podsumowując iw/w imprezy  cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i pokazały że : 
� jest duże zapotrzebowanie na tego typu działania,  
� jak  można przełamać bariery niepewności i wiary we własne siły 
� jak można pobudzić osoby niepełnosprawne aby otwarły się do ludzi i im zaufały 
� jak należy dać szansę na usamodzielnienie się w ramach swoich możliwości.  
� jak należy umożliwić osobom niepełnosprawnym tzw. ”wyjście z domu” 
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IV. inne działania w 2008roku. 
 

1. W miesiącu styczniu uruchomiono stronę internetową stowarzyszenia adres : 
www.neuron-society.eu Stronę wspólnie z Przewodniczącym Zarządu kol. Bogdanem 
Zandeckim przygotował i opracował członek naszej organizacji Michał Bagiński który 
jednocześnie pełni funkcję administratora strony. Opracowano również nową szatę 
graficzną pisma firmowego na którym znalazły się wszystkie niezbędne wiadomości o 
naszej organizacji. 

2. W miesiącu czerwcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na którym 
omówiono i zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2007r. 
Udzielono również absolutorium Zarządowi oraz dyskutowano nad nurtującymi  
problemami stowarzyszenia, przynależności do niego, odpłatności za odpłatne 
działania statutowe, wysokości i regularności wpłat składek członkowskich, itp. 

3. w miesiącu wrześniu organizacja nasza przystąpiła do ogólnopolskiej akcji rodziców 
dzieci niepełnosprawnych „Razem Możemy Więcej” mającej na celu zmianę szarej 
rzeczywistości dotykającej rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, 
rezygnujących pracy zawodowej ze względu na stan zdrowia tych dzieci i konieczność 
ciągłej opieki nad nimi. Akcja polegała na zbieraniu podpisów pod petycją w tej sprawie 
do Premiera Rządu. Oprócz zbiórki podpisów przez naszych członków czynnie 
włączyły  się w ich zbieranie różne organizacje pozarządowe z naszego województwa 
oraz radni, pracownicy instytucji samorządowych, wolontariusze. Akcja przyniosła 
skutek. Powołano zespoły robocze przy Ministerstwie Polityki Społecznej w celu 
szczegółowej analizy problemów i sposobu ich rozwiązania. 

4. W okresie październik-listopad nasi przedstawiciele wzięli udział  w pracach roboczych 
przy powołaniu Forum Organizacji Pozarządowych w Dąbrowie Górniczej, oraz 
uczestniczyli w jego Walnym Zebraniu jak również w wyborach do Prezydium 
Dąbrowskiego Forum. Stowarzyszenie NEURON nie wystawiło swojego kandydata. 

5. Przedstawiciel naszej organizacji uczestniczył w miesiącu listopadzie w szkoleniu 
dotyczącym udzielenia dotacji Urzędu Miasta. Omówiono szczegółowo zmiany w 
zasadach składania wniosków i oceniania programów konkursowych. 

6. odbyło się 14 protokołowanych 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.) 

7. w miesiącu grudniu dokonaliśmy aktualizacji w związku ze zmianą przepisów wpisu 
dotyczącego organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych. 

8. pełniono cotygodniowe dyżury członków Zarządu na których udzielano różnego rodzaju 
porad prawnych, omawiano istotne problemy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, 

9. udostępniono 6 osobom niepełnosprawnym członkom naszego stowarzyszenia konto 
statutowe organizacji dla indywidualnych zbiórek pieniężnych na leczenie i rehabilitację 

10. kontynuowano ścisłą współpracę z V LO im. J. Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej do 
którego uczęszcza młodzież niepełnosprawna ucząca się w klasach integracyjnych a 
owocem tej współpracy była wspólna organizacja II Forum Osób Niepełnosprawnych 
połączona z IX Paraspartakiadą Śląska i Zagłębia oraz wsparcie naszych działań przez 
wolontariuszy działających w klubie wolontariusza działającego na terenie szkoły. 

11. Przewodniczący Zarządu pracował w Powiatowej Społecznej Radzie ds. osób 
niepełnosprawnych pełniąc w niej  funkcję v-ce przewodniczącego Rady. 

12. Złożono wnioski o dotację na 2009r   
13. 2008 rok był okresem dalszego aktywnego budowania partnerstwa pomiędzy naszą 

organizacją a administracją samorządową.  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, edukacji, pomocy społecznej. 
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     Osiągnięcia. 
 

1. w grudniu Przewodniczący Zarządu odebrał z rąk Prezydenta Miasta Dąbrowy 
Górniczej wyróżnienie dla Zarządu Stowarzyszenia za wkład pracy w krzewieniu kultury 
fizycznej ,turystyki i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych z terenu miasta Dąbrowy 
Górniczej. 

2. Przez cały rok na bieżąco pisano o naszych działaniach na łamach gazet ( Dziennik 
Zachodni , Przegląd Dąbrowski,), stronach internetowych Urzędu Miasta Dąbrowy 
Górniczej, Diecezji Sosnowieckiej,  

 

Wolontariat. 
 

W 2008r.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 2008r 
pomagało nam 117 wolontariuszy którzy w pełni wywiązywali się powierzonych 
obowiązków i zasługują na słowa uznania i podziękowania. 
 

Informacje o kontrolach. 
 

Stowarzyszenie w 2008r  było kontrolowane przez Urząd Wojewódzki w Katowicach 
Wydział Polityki Społecznej w zakresie organizacji turnusów dla osób niepełnosprawnych. 
Kontrola dotyczyła prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegów 
z uwzględnieniem programu turnusów, doborem kadry, wyboru ośrodków biorąc pod 
uwagę  rodzaj turnusu oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników. Kontrola nie 
wykazała nieprawidłowości natomiast stwierdzono drobne uchybienia które nie miały 
żadnego wpływu na ich realizację.  
 

Pozostałe informacje.  
 

     W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie :  
 

� nie prowadziło działalności gospodarczej. 
� nie zatrudniało pracowników etatowych.  Zatrudniało tylko specjalistów na zasadzie 

umów zleceń do realizacji poszczególnych programów ( turnus, paraspartakiada )  
� 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, 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.  
- brak właściwego zaangażowania niektórych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w 

bieżącą działalność stowarzyszenia   
- brak właściwej współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się 

problemami niepełnosprawności na szczeblu lokalnym mimo apeli z naszej strony w 
celu wspólnego rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych    
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- niewystarczająca znajomość organizacji w regionie co utrudnia starania w pozyskiwaniu 
partnerów do współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów osób 
niepełnosprawnych 

- nie uruchomienie punktu konsultacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
spowodowane brakiem środków finansowych 

- brak własnej niezależnej siedziby. co umożliwiło by  uruchomienie w niej punktu 
konsultacyjnego i świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych 

- nie uzyskano statusu organizacji pożytku publicznego  
- brak zainteresowania na ofertę podjęcia współpracy i pozyskania sponsorów do 

realizacji drugiego etapu programu edukacyjnego. 
- nie uczestniczenie w Festiwalu  Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych w 

listopadzie gdzie organizacje miały możliwość zaprezentowania swojej działalności  
- brak właściwej współpracy ze Społeczną Powiatową Radą Osób Niepełnosprawnych w 

Dąbrowie Górniczej mimo że w jej składzie osobowym jest członek naszej organizacji. 
 

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 dokonać 
weryfikacji 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 powołania Forum Organizacji 
Pozarządowych skupiających organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych 

- 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 2008r w ramach 
posiadanych środków finansowych spełniła w miarę 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 ale 
staraliśmy się w miarę możliwości pomagać i wspólnie rozwiązywać problemy 
społeczności lokalnej   osób niepełnosprawnych. 
 
                                                                             w imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
 
 
 

 


