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I. wstęp. 
 
 

misja 
 

Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym jest 
organizacjń pozarzńdowń działajńcń na terenie powiatu grodzkiego Dńbrowa Górnicza i 
Zagłębia. Zarejestrowane jest w Sńdzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sńdowego i posiada nr KRS-0000038502.  
Stowarzyszenie od 2002r jest członkiem Stowarzyszenia KAFOS w Katowicach a od 2007r  
jest członkiem Dńbrowskiego Forum Organizacji Pozarzńdowych działajńcym na terenie 
miasta Dńbrowy Górniczej 
 

Cele statutowe 
 

Głównym celem działalnoņci jest pomoc osobom niepełnosprawnym, zmierzajńca do tego 
by przygotować je do życia w takim stopniu by były : 
- jak najmniejszym ciężarem dla społeczeństwa, rodziny, Państwa 
- w miarę samodzielne 
- majńce poczucie własnej wartoņci 
- akceptowane przez społeczeństwo 
- przygotowane i wyuczone na miarę możliwoņci, by móc podjńć pracę zgodnie z 

kwalifikacjami i umiejętnoņciami 
Cele statutowe realizowane były poprzez : 
- wsparcie i pomoc materialnń, medycznń, edukacyjnń 
- organizowanie turnusów sportowo – rehabilitacyjno - leczniczych 
- organizowanie imprez kulturalno-oņwiatowych, sportowych, spotkań integracyjnych 
- organizowanie różnych form pomocy w zakresie rehabilitacji, edukacji, porad prawnych,  
- wsparcie finansowe w ramach posiadanych ņrodków 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 : 
  

1. Zarzńd Stowarzyszenia  
- Przewodniczńcy – Bogdan Zandecki 
- Z-ca Przewodniczńcego – Grażyna Dębowska 
- Sekretarz – Ludosława Oterman 
- Skarbnik- Marek Bujakowski 
- członkowie : Halina Batug, Grażyna Wójcik, Janina Napierska 
 

2. Komisja Rewizyjna 
- Przewodniczńcy – Grażyna Myga 
- V-ce Przewodniczńcy – Zofia Paryż 
- Sekretarz – Teresa Beszterda 
- członkowie – Janina Dudek, Anna Balsamska 
 

Z uwagi na sprawy rodzinne oraz zdrowotne rezygnacje złożyli : 
 z funkcji sekretarza Zarzńdu   kol. Ludosława Oterman, 
 z funkcji Z-cy Przewodniczńcego Zarzńdu kol. Grażyna Dębowska 
 z funkcji Przewodniczńcego Komisji Rewizyjnej kol. Grażyna Myga 
 z funkcji Z-cy Przewodniczńcego Komisji kol. Zofia Paryż.  
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W wyniku rezygnacji Zarzńd podjńł decyzję iż Z-cń Przewodniczńcego Zarzńdu została Janina 
Napierska, sekretarzem Zarzńdu została Halina Batug. Kol. Grażyna Dębowska została 
członkiem Zarzńdu. Zarzńd podjńł decyzję, iż nie będzie przeprowadzał wyborów 
uzupełniajńcych, ponieważ skład osobowy jest wymagalny zgodnie z obowińzujńcym 
statutem. Również członkowie Komisji Rewizyjnej podjęli decyzję o nie przeprowadzaniu 
wyborów uzupełniajńcych, gdyż skład osobowy jest wymagalny zgodnie z obowińzujńcym 
statutem. Członkowie ustalili że: 
 Przewodniczńcym Komisji zostaje kol. Janina Dudek 
 Z-cń Przewodniczńcego Komisji zostaje kol. Teresa Beszterda 
 Sekretarzem Komisji zostaje kol. Anna Balsamska. 

O powyższych zmianach zostali poinformowani uczestnicy Walnego Zebrania Członków, 
którzy po dyskusji podjęli decyzję, iż nie będzie wyborów uzupełniajńcych i w pełni popierajń 
wprowadzone zmiany. Z uwagi na procedury sńdowo-prawne powyższe zmiany zostały nie z 
winy Stowarzyszenia wprowadzone do rejestru sńdowego KRS dopiero w lutym 2011r.     
                

II. Ņrodki finansowe na działalnoņć statutowń w  2010r. 
 

W 2010r organizacja nasza pozyskała ņrodki finansowe na działalnoņć statutowń z : 
 Urzędu Miasta Dńbrowa Górnicza 
 Państwowego Fundusz Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w ramach 

zadań realizowanych przez powiat  
  Sponsorów i osób prywatnych 
 Działalnoņci odpłatnej stowarzyszenia  
 Składek członkowskich, innych wpłat 

Szczegółowy wykaz wszystkich dotujńcych, wspierajńcych, darczyńców wraz z okreņleniem 
ņrodków finansowych ujęty jest w wykazie pozyskanych ņrodków finansowych, który stanowi 
załńcznik do niniejszego sprawozdania. Rozliczenie pozyskanych ņrodków finansowych ujęte 
jest również w sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia za 2010r. 
 

III. Opis prowadzonych działań w 2010 roku : 
  

KRÓTKOFALARSWO  jako inna forma w komunikowaniu 
 

Głównym celem projektu była aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez innń formę 
komunikacji która jednoczeņnie spełnia olbrzymiń rolę społeczno-wychowawczń.  
Realizacja projektu miała na celu :  : 
 przełamać bariery w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie 

łńcznoņci radiowych oraz spotkań ze społecznoņciń krótkofalarskń 
 uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych  
 kształtować i rozwijać zdolnoņci poznawcze 
 wykształcić poczucie samodyscypliny i pracy nad własnń osobowoņciń 
 zwiększyć aktywnoņć osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie umiejętnoņci 

zagospodarowania własnego czasu 
 popularyzować krótkofalarstwo jako innej dyscypliny sportowej dostępnej dla większoņci 

ogółu w tym dla osób niepełnosprawnych 
Projekt realizowany był w okresie kwiecień-grudzień 2010 w ramach zadania publicznego 
zleconego przez Gminę Dńbrowa Górnicza a dotyczńcego upowszechnienie wiedzy  
umiejętnoņci na rzecz obronnoņci oraz ratownictwa i ochrony ludnoņci. Uczestnikami projektu 
były osoby niepełnosprawne o różnych schorzeniach.. Zajęcia prowadzone były przez 
specjalistów krótkofalarstwa W ramach zajęć teoretycznych przygotowujńcych do uzyskania 
licencji krótkofalarskiej poznali również zarys historyczny krótkofalarstwa W ramach zajęć 
teoretycznych odbywały się również zajęcia praktyczne gdzie uczestnicy zapoznawali się z 
etykń i procedurami operacyjnymi krótkofalowców,  
 

 



 5 
 

SERCE ZA UŅMIECH”  -  impreza kulturalno-oņwiatowa 
 

Zorganizowanie przedmiotowej imprezy było idealnń formń o niezwykle cennym walorze tj. 
zaktywizowanie osób niepełnosprawnych poprzez zabawę która jednoczeņnie spełniała 
olbrzymiń rolę wychowawczń..Przestrzeń, swoboda, zmieniajńca się różnorodnoņć 
wprowadzały uczestników w szczególnie pogodny i radosny nastrój. Chęć rywalizacji, ruch, 
zachęcały uczestników do wysiłku wyrabiajńc siłę i wytrzymałoņć. Najważniejszń wartoņciń tej 
imprezy było wychowanie przez działanie. Nie słowo lecz bezpoņrednie osobiste przeżycia 
wyzwoliły u osób niepełnosprawnych inicjatywę i aktywnoņć. Całoņć imprezy zabawiajńc 
wszystkich uczestników prowadzili instruktorzy zatrudnieni w PKZ. 
Podczas imprezy uczestnicy spotkania w asyņcie wolontariuszy, opiekunów i przyjaciół brali 
udział  w wielu przygotowanych dla nich atrakcjach m.in. konkurs karaoke w którym chętni i 
odważni próbowali możliwoņci wokalnych;  pokazy tańca towarzyskiego w wykonaniu tancerzy 
szkoły tańca MARENGO połńczone z warsztatami tanecznymi gdzie można było skorzystać z 
nauki tańca pod okiem zawodowych tancerzy;  pokazy kuglarskie oraz szereg konkursów z 
nimi zwińzanych; malowanie body art.- różne tatuaże na twarzach i dłoniach; konkursy i 
zabawy ruchowe w tym chusta animacyjna która cieszyła się największym zainteresowaniem; 
warsztaty plastyczne – malowanie na szkle oraz malarstwo wielkoformatowe gdzie każdy 
chętny pod czujnym okiem profesjonalnych instruktorów stworzył swoje wyjńtkowe dzieło. 
Grupa Klaunów oraz animatorów  stworzyli bajkowy ņwiat pełen barw , humoru, zabawy, 
niespodzianek  i uņmiechu . Pomiędzy różnymi konkursami i zabawami uczestnicy częstowani 
byli soczkiem, herbatń, kawń i ciasteczkami, Pomiędzy poszczególnymi konkursami  odbywały 
się występy artystyczne osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Otwarte 
Serca” i Specjalnego Oņrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci słabo widzńcych i 
niewidomych. Odbywały się również występy zespołów wokalnych studia piosenki PKZ. 
Bardzo istotnym i ważnym punktem programu imprezy „SERCE ZA UŅMIECH” była dyskusja 
panelowa przedstawicieli władz Miasta, senatorów, posłów, miejskich radnych oraz 
przedstawicieli organizacji pozarzńdowych współdziałajńcych na co dzień ze ņrodowiskiem 
osób niepełnosprawnych. Dzięki zaproszeniu od organizatora imprezy Stowarzyszenia 
„NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym  swoje pomysły, zamierzenia i 
cele działań zaprezentowali przedstawiciele dńbrowskiego ruchu  społecznego „DŃBROWA Z 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI” tj.: Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom 
Niepełnosprawnym, Stowarzyszenie „RAZEM DO CELU”, Stowarzyszenie „OTWARTE 
SERCA”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  i Bezradnych Życiowo „LINIA”  
oraz  Stowarzyszenia DIABETYKÓW Oddział Dńbrowa Górnicza 
Podsumowaniem przedmiotowej imprezy  SERCE ZA UŅMIECH  była projekcja filmu „ASTRO 
BOY” Imprezie towarzyszył kiermasz oraz prezentacje multimedialne organizacji i 
stowarzyszeń zajmujńcych się osobami niepełnosprawnymi oraz bezpłatne badania 
przesiewowe dla mieszkańców Dńbrowy Górniczej zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Diabetyków. Uczestnikami imprezy były dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne wraz z 
opiekunami i pochodzili oni z oņrodków, organizacji pozarzńdowych i instytucji zajmujńcych się 
osobami niepełnosprawnymi. W w/w imprezie uczestniczyło około 180 osób w tym około 100 
osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawnoņci, około 50 osób to niezbędni 
opiekunowie do osób niepełnosprawnych, oraz  30 osób to wolontariusze i osoby obsługujńcy 
zadanie. 
Impreza odbyła się dnia 28 maja 2010r i miała charakter masowy a zarazem była 
ogólnodostępna i bezpłatna, a odbywała się w ramach imprez towarzyszńcych obchodom DNI 
DŃBROWY GÓRNICZEJ. 
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze ņrodków Urzędu Miasta Dńbrowa Górnicza 
oraz  ņrodków PFRON w ramach zadań zleconych powiatu. 
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Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych „ Nie Jesteņ Sam”   
 

W m-cu maju nasi podopieczni brali udział w Pikniku Osób Niepełnosprawnych 
Spółdzielczoņci Mieszkaniowej który odbył się w Siewierzu-Warężyno. Zaproszenie 
otrzymaliņmy z SM LOKATOR z Dńbrowy Górniczej. Impreza miała charakter integracyjny. 
Spotkali się na niej niepełnosprawni z Katowic, Jaworzna, Sosnowca, Dńbrowy Górniczej, 
Będzina, Chorzowa, Ņwiętochłowic, Rudy Ņlńskiej. Stowarzyszenie reprezentowało 8 osób 
niepełnosprawnych i 5 opiekunów. 

 
Wycieczki turystyczno-krajoznawcze   

 

 czterodniowa   – odbyła się w okresie 17-20.06.2010 na trasie Dńbrowa Górnicza –Adrszpackie 
Skały – Praga – Ołomuniec - Dńbrowa Górnicza 

 trzydniowa –odbyła się w okresie 24-26.09.2010 w Pieniny na trasie Dńbrowa Górnicza –  
Kroņcienko n/d Dunajcem – Niedzica – Szczawnica – Czerwony Klasztor (Słowacja) – Dńbrowa 
Górnicza 

Zorganizowanie przedmiotowych wycieczek było idealnń formń oddziaływania 
wychowawczego o niezwykle cennych walorach higieniczno-zdrowotnych. Otwarta przestrzeń, 
swoboda, piękno przyrody, zmieniajńca się różnorodnoņć wprowadzały uczestników w 
szczególnie pogodny radosny nastrój. Słońce, ņwieże powietrze, ruch zachęcały uczestników 
do wysiłku wyrabiajńc siłę i wytrwałoņć. Najważniejszń wartoņciń w/w wycieczek było 
wychowanie przez działanie. Nie słowo, lecz bezpoņrednie osobiste przeżycia wyzwoliły u 
osób niepełnosprawnych inicjatywę i aktywnoņć. Pokonywanie niezliczonych przeszkód, 
znoszenie braków i niewygód uczyły ich zaradnoņci i samodzielnoņci.  
Głównym celem w/w wycieczek było  rozwijanie kultury  fizycznej,  rekreacji wņród osób  
niepełnosprawnych poprzez  turystykę i  krajoznawstwo  wskazujńc  na  nowoczesne  
koncepcje rekreacji oparte na przekonaniu, że skuteczny odpoczynek wymaga zmiany 
codziennego  trybu życia.  Udział  osób  niepełnosprawnych  w  w/w  wycieczkach  dał  realnń  
szansę  poprawy funkcjonowania  psychicznego  i  fizycznego.  Uczestnik  stykajńc  się  z  
osobliwoņciami przyrodniczymi,  geograficznymi,  historycznymi  poszerzał  swoje  
wiadomoņci  teoretyczne kształtujńc swój poglńd na ņwiat. Poprzez czynny udział kształtowali 
swój charakter, odwagę, wytrwałoņć, opanowanie i podporzńdkowanie potrzebom grupy.  
Pozytywnymi efektami przedmiotowych wycieczek jest uzyskanie od jej uczestników  
mobilizacji do czynnego udziału w tego typu imprezach, poczucia wiary we własne siły, 
rozwijania umiejętnoņci współdziałania w grupie, przełamanie barier nieufnoņci w stosunku do 
innych, wzmocniono aktywnoņć i chęć rywalizacji, doprowadzenie do wszechstronnej 
integracji, ujawnienie u niektórych uczestników cech dotychczas ukrytych. Przedmiotowe 
wycieczki wymogły na  jej uczestnikach współpracę  i zaufanie  i  traktowane były jako  jedna  
z  najbardziej  popularnych  zabaw  o  łatwej  formie majńc wielostronne  znaczenie  tj. 
zdrowotne, wychowawcze, społeczne.   
W powyższej imprezie nie było partnerów w realizacji zadania. Impreza w całoņci 
zrealizowana była przez Stowarzyszenie „NEURON”: Pomocy Dzieciom i Osobom 
Niepełnosprawnym. W organizacji i przeprowadzeniu przedmiotowych imprez pomagali 
wolontariusze   
W przedmiotowych  wycieczkach uczestniczyło  138 osób w tym  

 87 osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawnoņci, 

 42 opiekunów osób niepełnosprawnych 

 9 wolontariuszy do pomocy przy przeprowadzeniu imprezy 
Uczestnikami imprezy były dzieci i młodzież i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami  
W 2010r po raz pierwszy odbyły się wycieczki zagraniczne w ramach programu „Poznajemy 
Kraje Unii Europejskiej” 
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze ņrodków Urzędu Miasta Dńbrowa Górnicza 
oraz ņrodków PFRON w ramach zadań zleconych powiatu. 
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 Turnus delfinoterapii na Krymie. 
 
 

Stowarzyszenie nasze jako partner wspólnie z Centrum Terapeutycznym Unigue Center oraz 
Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Chorych zorganizowało kolejny wyjazd osób 
niepełnosprawnych wraz z opiekunami na turnus delfinoterapii który odbył się w okresie 
czerwiec-lipiec 2010  w oņrodku Jałta w Jałcie na Krymie (Ukraina) 
Delfinoterapia polega na zabawach osób niepełnosprawnych z delfinami w czasie, których 
osoby te wykonujń okreņlone ćwiczenia ruchowe. W czasie tych zabaw wińzki ultradźwięków 
emitowane przez delfiny przenikajń przez ludzkie tkanki powodujńc drobne korzystne zmiany 
w zniszczonych komórkach. Delfiny ciekawi u człowieka wszystko, co odbiega od normy np. 
protezy czy też nowotwory i tam właņnie wysyłajń swoje ultradźwięki regenerujńc zniszczone 
komórki. Chęć popływania z delfinami jest tak silna, że osoby niepełnosprawne szybko i 
dokładnie wykonujń wszystkie polecenia rehabilitantów. Często, aby zachęcić osoby 
niepełnosprawne z autyzmem do zabawy delfin sam im przynosi piłki, hula-hop oraz lekko 
trńca je dziobem. Delfinoterapia, jako metoda leczenia, stanowi kompleks medyczno-
psychologiczny, składajńcy się z bloków diagnostycznego i korekcyjnego. Podstawń metody 
delfinoterapii jest „model sonaforetyczny”, kiedy delfin występuje w roli naturalnego 
ultradźwiękowego sonaru, w wyniku czego zachodzi pozytywna stymulacja centralnego 
systemu nerwowego oraz innych narzńdów pacjenta. W metodzie tej odbywa się kontrola 
oddziaływania biosonaru na pacjenta przy pomocy hydrofonu, co pozwala prowadzić 
ukierunkowane ,dozowane i wysoce skuteczne leczenie. Kontakt z delfinem w wodzie pozwala 
w znacznym stopniu stymulować psychofizyczny rozwój oraz rozwój psycholingwistyczny. 
Ważnym składnikiem delfinoterapii jest system rehabilitacji medyczno-psychologicznej ,oraz 
kontakt i dozowanie osoby niepełnosprawnej z delfinem, który spełnia rolę co-terapeuty. W 
przedmiotowym turnusie z uwagi na brak ņrodków finansowych nie uczestniczyli członkowie 
naszego stowarzyszenia.   

    
Rodzinny Piknik z olimpiadń sportów niecodziennych  
 
20.08.2010r członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli dzięki zaproszeniu od 
organizatora tj. Fundacji GODNE ŻYCIE w rodzinnym pikniku z olimpiadń sportów 
niecodziennych. Było to wydarzenie magiczne. Jak magnes przycińgały i skupiały 
uczestników, dajńc okazję do zastanowienia się, ile dobrego i przyjemnego może czekać ludzi, 
gdy chcń cieszyć się z tego, że sń 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 rodzinnego pikniku z olimpiadń sportów niecodziennych była integracja zespołu osób – 
dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób 
niepełnosprawnych, którzy majń razem coņ zrobić, czegoņ doņwiadczyć lub po prostu 
przebywać ze sobń przez pewien okres czasu. Służń one rozwojowi grupy, uczń współpracy, 
wrażliwoņci na innych, budujń poczucie zaufania. Majń także wpływ na rozwijanie 
porozumienia oraz wykształcenie się poczucia bezpieczeństwa. 
Piknik miał na celu również ukształtowanie wņród uczestników pewnych cech osobowoņci i 
charakteru oraz dyspozycji i funkcji psychofizycznych, dzięki którym możliwe jest osińgnięcie 
przez nich optymalnego dla siebie rozwoju osobowoņci, maksymalnie satysfakcjonujńcego i 
społecznie akceptowanego funkcjonowania, odnalezienie swojego miejsca w życiu oraz 
przygotowania do pełnienia ról społecznych.  
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MIKOŁAJ 
 

dnia 4 grudnia zorganizowaliņmy  Integracyjnń imprezę MIKOŁAJ 2010 dla osób   
niepełnosprawnych z terenu miasta Dńbrowy Górniczej z elementami sportowymi. W/w 
impreza odbyła się w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dńbrowie Górniczej. Uczestniczyło w 
niej 100 osób niepełnosprawnych, oraz 45 osób które reprezentowały 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 w konkursach. Na 
zakończenie odbyła się wspólna zabawa, 
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze ņrodków Urzędu Miasta Dńbrowa Górnicza 
oraz   ņrodków PFRON w ramach zadań zleconych powiatu   
 

IV Forum Osób Niepełnosprawnych połńczone z XI Paraspartakiadń Ņlńska 
i Zagłębia  

 
 

W dniach 8-9.12.2010 jako organizator wspólnie z VLO z Dńbrowy Górniczej,  CSiR - DG., UM 
DG, Miejskń Bibliotekń Publicznń, PKZ zorganizowaliņmy IV Forum Osób Niepełnosprawnych 
– Dńbrowa Górnicza 2010 połńczone z XI Paraspartakiadń Ņlńska i Zagłębia.   
Zorganizowana w/w impreza była skierowana głównie do osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów i dała im realnń szansę poprawy funkcjonowania psychicznego i fizycznego. 
Wskazała właņciwń drogę do lepszego poznania osobowoņci i możliwoņci jej uczestników, 
oraz inspirowała do podejmowania prób integracji. Tego typu impreza, pochylajńca się nad 
problematykń osób niepełnosprawnych w znacznej mierze przyczyniła się do uwrażliwienia na 
codzienne funkcjonowanie niepełnosprawnych oraz na bariery, które sń często przez nich nie 
do pokonania.  
W czasie trwania imprezy odbył się cykl wykładów a także dyskusja panelowa prowadzona 
przez specjalistów dotyczńce tematyki nowoczesnych metod rehabilitacji wraz z 
przełamywaniem barier i stereotypów dotyczńcych osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym, zawodowym, rodzinnym. Założenia i cele programowe zostały w pełni 
zrealizowane a tego typu imprezy winny być organizowane cyklicznie.  
W częņci sportowej uczestniczyło około 600 osób w tym około. 300 osób niepełnosprawnych 
o różnym stopniu niepełnosprawnoņci, Pozostałń iloņć stanowili opiekunowie, wolontariusze i 
osoby obsługujńcy zadanie. Uczestnicy zawodów reprezentowali oņrodki, szkoły, 
stowarzyszenia, i inne organizacje zajmujńce się osobami niepełnosprawnymi. Ponadto 
uczestniczyły osoby spoza terenu miasta Dńbrowy Górniczej oraz województwa ņlńskiego i 
małopolskiego. Uczestnicy reprezentowali 31 różnych instytucji zajmujńcymi się osobami 
niepełnosprawnymi. Z Dńbrowy Górniczej reprezentowane były następujńce instytucje: Zespół 
Szkół Specjalnych nr 5; Dzienne Domy Pomocy Społecznej; Szkoła Podstawowa nr 20 z 
klasami integracyjnymi; Stowarzyszenie RAZEM DO CELU; V LO im. Zamoyskiego z klasami 
integracyjnymi; Warsztaty Terapii Zajęciowej; Stowarzyszenie LINIA; SOSW dla Słabo 
widzńcych i Niewidomych; Stowarzyszenie NEURON; Stowarzyszenie Diabetyków; 
Stowarzyszenie OTWARTE SERCA; Zespół Szkół Specjalnych nr 6  

W drugim dniu Forum, które miało charakter edukacyjny uczestniczyło około 150 osób 
reprezentujńcych oņrodki instytucje zajmujńce się osobami niepełnosprawnymi nie tylko z 
Dńbrowy Górniczej  ale również z Będzina, Sosnowca, Jaworzna, Katowic, Zawiercia, 
Czeladzi, Mysłowic. Tematem przewodnim forum dyskusyjnego było wystńpienie mgr 
Mariusza Strzechy – Kierownika Labolatorium Diagnostyki Zdrowia. Wyższej Szkoły Nauk 
Społecznych i Technicznych w Radomiu z prelekcjń dotyczńcń nowych metod rehabilitacji pn. 
Gra komputerowa lekarstwem na poprawę jakoņci życia i zdrowia człowieka-terapia na miarę 
XXI-wieku.  
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W tej edycji zmieniono ramy imprezy dodajńc jej walory kulturalne Drugi dzień zakończył się 
oficjalnym wręczeniem nagród za zajęcie  I – III miejsca w klasyfikacji drużynowej połńczone z 
występem artystycznym zespołu MBQ. 
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze ņrodków Urzędu Miasta Dńbrowa Górnicza, 
ņrodków PFRON w ramach zadań zleconych powiatu  oraz wsparta materialnie przez 
współorganizatorów tj. CSiR Dńbrowa Górnicza, Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych 
Diecezji Sosnowieckiej, V LO im J. Zamoyskiego w Dńbrowie Górniczej., PKZ.  

 

Spotkania opłatkowe 
 

21 grudnia 2010r. w Dńbrowie Górniczej odbyło się spotkanie opłatkowe z niepełnosprawnymi 
z Dńbrowy Górniczej. Wņród zaproszonych goņci byli m.in. ks. Biskup  Diecezji Sosnowieckiej, 
Grzegorz Kaszak, przedstawiciele MOPS Dńbrowa Górnicza. Uczestnikami byli działacze 
organizacji pozarzńdowych działajńcych na polu pomocy społecznej i niepełnosprawnoņci 
oraz osoby niepełnosprawne o różnych schorzeniach z terenu miasta Dńbrowy Górniczej.  
Wņród nich m.in. członkowie Stowarzyszenia NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom 
Niepełnosprawnym, organizacji prężnie działajńcej na terenie miasta Dńbrowy Górniczej. 
Organizatorem i fundatorem spotkania był radny Rady Miasta Dabrowy Górniczej Edward 
Bober   W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób.  

  

IV. inne działania w 2010r. 
 

1. W dniach 25-27 marca 2010 w ramach Targów EXPO SILESIA dotyczńcych 
rehabilitacji braliņmy na zaproszenie władz miasta czynny udział, który polegał na 
wystawieniu stoiska, na którym prezentowaliņmy swoje działania i osińgnięcia.     

2. W okresie styczeń – kwiecień 2010 udzielaliņmy porad informacyjnych dotyczńcych  
rozliczeń podatkowych w szczególnoņci w zakresie ulg rehabilitacyjnych. 

3. Aktywnie uczestniczyliņmy przez cały rok w pracach Dńbrowskiego Forum Organizacji 
pozarzńdowych a zwłaszcza w Ruchu Społecznym „Dńbrowa z Niepełnosprawnymi”  

4. uczestniczyliņmy w serii szkoleń organizowanych dla organizacji pozarzńdowych 
5. Przedstawiciel naszej organizacji brał udział  w konsultacjach o dotacje na 2011r. 
6.  W miesińcu czerwcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na którym 

omówiono i zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarzńdu za 2009r. 
udzielono absolutorium Zarzńdowi, dokonano zmian w statucie oraz dyskutowano nad 
nurtujńcymi  problemami stowarzyszenia, przynależnoņci do niego, odpłatnoņci za 
odpłatne działania statutowe, wysokoņci i regularnoņci wpłat składek członkowskich. 

7. W wrzeņniu Stowarzyszenie brało udział w festiwalu NGO w Dńbrowie Górniczej. 
8. Przedstawiciel naszej organizacji uczestniczył w miesińcu listopadzie w szkoleniu 

dotyczńcym udzielenia dotacji Urzędu Miasta. Omówiono szczegółowo zmiany w 
zasadach składania wniosków i oceniania programów konkursowych. 

9. odbyło się 14 protokołowanych oraz kilka nieprotokołowanych posiedzeń Zarzńdu na 
których na bieżńco omawiano sprawy dotyczńce działalnoņci organizacji. ( m.in. 
występowano z wnioskami o dotacje, występowano z wnioskami o nawińzanie 
współpracy, omawianie problemów dotyczńcych niepełnosprawnych itp.) 

10. odbyły się trzy zebrania ze wszystkimi członkami organizacji których celem było 
omawianie istotnych spraw w zakresie realizacji zadań statutowych. 

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

12. kontynuowano ņcisłń współpracę z V LO im. J. Zamoyskiego w Dńbrowie Górniczej, do 
którego uczęszcza młodzież niepełnosprawna uczńca się w klasach integracyjnych a 
owocem tej współpracy była wspólna organizacja IV Forum Osób Niepełnosprawnych 
połńczona z XI Paraspartakiadń Ņlńska i Zagłębia oraz wsparcie naszych działań przez 
wolontariuszy działajńcych w klubie wolontariusza działajńcego na terenie szkoły. 
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13. Przewodniczńcy Zarzńdu pracował w Powiatowej Społecznej Radzie ds. osób 
niepełnosprawnych pełnińc w niej  funkcję v-ce przewodniczńcego Rady. 

14. Organizacja nasza aktywnie włńczyła się w wybory samorzńdowe wystawiajńc swojego 
kandydata w osobie kol. Bogdana Zandeckiego oraz udzielajńc pełnego poparcia 
kandydatom, którym na sercu leży dobro osób niepełnosprawnych. Byli nimi kol. Ewa 
Pieczykolan i Jadwiga Kosakowska. Mimo ofiarnoņci i dużego zaangażowania nie 
udało się wprowadzić naszych kandydatów do Rady Miasta.  

15. Złożono wnioski o dotację na 2011r  do instytucji państwowych, jednostek 
samorzńdowych. 

16. 2010 rok był okresem dalszego aktywnego budowania partnerstwa pomiędzy naszń 
organizacjń a administracjń samorzńdowń oraz innymi organizacjami pozarzńdowymi 
zajmujńcymi się osobami niepełnosprawnymi. Spotkania miały na celu wymianę 
doņwiadczeń i konsultacji, oraz zwróceniu uwagi na problemy osób niepełnosprawnych 
w mieņcie Dńbrowa Górnicza szczególnie w zakresie likwidacji barier 
architektonicznych, edukacji, pomocy społecznej, integracji. 

 

     Osińgnięcia. 
 

1. w grudniu Przewodniczńcy Zarzńdu odebrał z rńk Prezydenta Miasta Dńbrowy 
Górniczej wyróżnienie dla Zarzńdu Stowarzyszenia za wkład pracy w krzewieniu kultury 
fizycznej ,turystyki i rekreacji wņród osób niepełnosprawnych z terenu miasta Dńbrowy 
Górniczej. 

2. w grudniu Przewodniczńcy Zarzńdu odebrał z rńk Kapituły Konkursowej IV Forum Osób 
Niepełnosprawnych nagrodę głównń (puchar kryształowy) od Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. za całokształt działalnoņci na 
rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególnoņci za propagowanie sportu wņród osób 
niepełnosprawnych. 

3. Przez cały rok na bieżńco pisano o naszych działaniach na łamach gazet ( Dziennik 
Zachodni, Przeglńd Dńbrowski,), stronach internetowych ( UM. Dńbrowy Górniczej, 
Diecezji Sosnowieckiej, NGO, ) 

 

Wolontariat. 
 

W 2010r.organizacja nasza ņciņle współpracowała z kołem wolontariatu działajńcym w V 
LO. im. J. Zamoyskiego w Dńbrowie Górniczej. Efektem tej współpracy była pomoc 
wolontariuszy przy imprezach organizowanych przez naszń organizację. W 2010r 
pomagało nam około 90 wolontariuszy którzy w pełni wywińzywali się powierzonych 
obowińzków i zasługujń na słowa uznania i podziękowania. 
 

Informacje o kontrolach. 
 

Stowarzyszenie w 2010r  było kontrolowane przez Urzńd Miasta Dńbrowa Górnicza w 
zakresie organizacji pilotażowego programu krótkofalarstwa jako innej formy w 
komunikowaniu. Kontrola dotyczyła prawidłowoņci jego realizacji i nie wykazała 
nieprawidłowoņci oraz stwierdziła, że przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane 
zgodnie z założeniami programowymi oraz podpisanń umowń. . 

 

Pozostałe informacje.  
 

     W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie :  
 
 nie prowadziło działalnoņci gospodarczej. 
 nie zatrudniało pracowników etatowych.  Zatrudniało tylko specjalistów na zasadzie 

umów zleceń do realizacji poszczególnych programów (  Paraspartakiada, wycieczki  )  



 11 

 
 

 nie udzielało żadnych pożyczek, nie nabyło ņrodków trwałych,  
 nie zalega z zobowińzaniami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego 
 rozliczyło się ze wszystkich zobowińzań finansowych ( umowy o dotację, 

dofinansowanie, darowizny, itp.) 
 

Niepowodzenia :  
 

- brak możliwoņci dotarcia do wszystkich osób niepełnosprawnych w  mieņcie – brak 
dostępu do bazy danych  

- niemożnoņć przeprowadzenia rozmów konsultacyjnych majńcych na celu dokonanie 
analizy społeczno-ekonomicznej funkcjonowania miasta mimo zaproszenia naszej 
organizacji. Do rozmów nie doszło z naszej winy.  

- brak pełnej samodzielnoņci finansowej, co hamuje poczynania – zbyt małe ņrodki 
finansowe na realizację zadań statutowych,  

- niepłacenie składek członkowskich przez wielu członków stowarzyszenia, co utrudnia 
bieżńce funkcjonowanie organizacji 

- brak większego zaangażowania wielu członków w działalnoņć organizacji.  
- ,niewystarczajńca znajomoņć organizacji w regionie co utrudnia starania w 

pozyskiwaniu partnerów do współpracy i wspólnego rozwińzywania problemów osób 
niepełnosprawnych orz ņrodków finansowych na działalnoņć statutowń 

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

- brak własnej niezależnej siedziby. co umożliwia uruchomienie w niej punktu 
konsultacyjnego i ņwietlicy ņrodowiskowej dla osób niepełnosprawnych 

- problemy finansowe dotyczńce zaległoņci za poprzedni lokal siedziby przy ul. 
Krasickiego1. W wyniku prowadzonych rozmów przesunięto termin uregulowania 
zaległoņci na dzień 29.12.2011. 

- nie uzyskano statusu organizacji pożytku publicznego. Spowodowane to było 
procedurami sńdowo-prawnymi ,co nie pozwoliło dokonać stosownych zmian w KRS 

-  brak właņciwej współpracy ze Społecznń Powiatowń Radń Osób Niepełnosprawnych 
w Dńbrowie Górniczej, mimo że w jej składzie osobowym jest członek naszej 
organizacji. 

- brak dostatecznych ņrodków finansowych, co uniemożliwiło zorganizowanie po raz 
pierwszy od 1996r turnusu sportowo - rehabilitacyjno-leczniczego dla naszych 
podopiecznych. 

 

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 ņrodków 
finansowych 

- opracować kolejne programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dokonać 
aktualizacji już istniejńcych 

- doprowadzić do utworzenia w mieņcie 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 jeņli pozwolń na to ņrodki finansowe  
- wystńpić z apelem do innych organizacji pozarzńdowych w mieņcie w celu nawińzania 

konstruktywnej współpracy z możliwoņciń powołania Forum Organizacji 
Pozarzńdowych skupiajńcych organizacje działajńce na rzecz osób niepełnosprawnych 

- w miarę możliwoņci finansowych uruchomić punkt konsultacyjny dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych lub ņwietlicę ņrodowiskowń  
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- pozyskać niezależny lokal na potrzeby siedziby stowarzyszenia 
- rozważyć możliwoņć uzyskania wpisu statusu organizacji pożytku publicznego dla 

naszej organizacji  
 

Podsumowujńc jesteņmy przekonani że :działalnoņć Zarzńdu za 2010r w ramach 
posiadanych ņrodków finansowych spełniła w miarę możliwoņci oczekiwania  osób 
niepełnosprawnych, była zgodna ze statutem i założeniami programowymi, wyzwoliła u 
osób niepełnosprawnych uczestniczńcych w naszych imprezach poczucie wiary we własne 
siły, przezwyciężenie oporów i nieufnoņci, aktywnoņć a przede wszystkim otwarcie się na 
ņwiat i ludzi. Zdajemy sobie sprawę że nie wszystko udało się nam zrealizować że nie 
spełniliņmy niektórych oczekiwań osób niepełnosprawnych, ale staraliņmy się w miarę 
możliwoņci pomagać i wspólnie rozwińzywać problemy społecznoņci lokalnej w 
szczególnoņci osób niepełnosprawnych. 
 
 
                                                                               
                                                                                     Zarzńd Stowarzyszenia 
 
 
 
 
1. Bogdan Zandecki ………………………………………………………………………………... 

 
2. Grażyna Dębowska ……………………………………………………………………………... 

 
3. Marek Bujakowski………………………………………………………………………………... 

 
4. Halina Batug ……………………………………………………………………………………... 

 
5. Grażyna Wójcik   ………………………………………………………………………………… 

 
6. Janina Napierska w okresie sporzńdzania przedmiotowego sprawozdania zachorowała 

i w trakcie choroby zmarła (  akt zgonu nr 355/2011 z dnia 22.03.2011.) 
 
 
 


