Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych
„LAZUR NADZIEI”
za okres 27.07.2015 – 31.12.2015
1. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” ma swoją
siedzibę w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. 11-go Listopada 10, 17-100 Bielsk
Podlaski.
2. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w Białymstoku
27 lipca 2015 roku .
Nr KRS 0000568846
Regon 362105715
NIP 5432182677
3. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą następujące osoby:
 Krystyna Matysiak - Prezes
 Ryszard Rzepniewski - Zastępca Prezesa
 Alina Nigierewicz - Skarbnik
 Mariola Iwaniuk - Sekretarz
 Monika Kapłun - Członek Zarządu
 Irena Szymczuk - Członek Zarządu
 Maria Worobiej - Członek Zarządu
Stowarzyszenie zrzesza 22 osoby.
4. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych a w szczególności:
a) Wzajemna pomoc i wspieranie się rodziców w pełnieniu
opieki, rehabilitacji i stymulowaniu rozwoju ich niepełnosprawnych
podopiecznych.
b) Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych a
w szczególności związanych z niepełnosprawnością.
c) Propagowanie rzetelnej wiedzy w lokalnym społeczeństwie na temat
niepełnosprawności oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób
niepełnosprawnych i ich rodzin celem ich integracji ze społeczeństwem.
d) Organizowanie i prowadzenie wypoczynku rehabilitacyjno-sportowego
oraz innych imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
e) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
niepełnosprawnych i ich rodzin.
f) Udzielanie wsparcia w zakresie pomocy społecznej.
g) Propagowanie idei wolontariatu.
5. Stowarzyszenie realizowało w okresie od 27 lipca 2015r do 31 grudnia 2015r
cele statutowe poprzez:
5.1. Współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Osiedlowym Domem
Kultury przy ul. 11-go Listopada 10 w Bielsku Podlaskim. ODK udostępnił

swój adres i lokal na siedzibę Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie weszło również w porozumienie z Bielską Radą
Działalności Pożytku Publicznego. Dzięki temu uzyskało możliwość korzystania
z sali konferencyjnej w budynku basenu miejskiego „Wodnik”. Tutaj odbywają
się spotkania rodziców i podopiecznych, na których wymieniają się
doświadczeniami i wiedzą na temat pełnienia opieki i rehabilitacji ich
niepełnosprawnych dzieci.
Zarząd Stowarzyszenia spotkał się ze Starostą powiatu bielskiego i
Burmistrzem miasta Bielsk Podlaski w celu zaprezentowania celów i potrzeb
Stowarzyszenia oraz jego promocję w środowisku lokalnym .
5.2 Podejmowanie inicjatyw dla pozyskania środków finansowych na
realizację celów statutowych.
Członkowie Zarządu odbyli spotkania z prezesami lokalnych firm
w celu przedstawienia pomysłów i planów działania Stowarzyszenia na rzecz
osób niepełnosprawnych, a tym samym pozyskania darczyńców, którzy będą
wspomagać finansowo Stowarzyszenie.
5.3 Organizowanie rehabilitacji niepełnosprawnych podopiecznych
Stowarzyszenia
Zarząd zajmował się przygotowaniem projektów na 2016 rok.
- projekt z zakresu „Ochrona Zdrowia” ogłoszony przez Burmistrza Miasta
Bielsk Podlaski (tytuł „Ćwicz umysł i ciało”, celem jest rehabilitacja
22 podopiecznych
- projekt z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym prowadzenie
zajęć terapeutycznych ogłoszony przez powiat bielski
5.4 Udział w szkoleniach.
Aby pogłębić swoją wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą
właściwego zarządzania organizacją pożytku publicznego, trzy osoby z
Zarządu uczestniczyły w szkoleniu w dniu 18.12.2015 r. Szkolenie dotyczyło
nowelizacji ustaw o organizacjach pożytku publicznego. Organizatorem
szkolenia był Urząd Miasta Bielsk Podlaski.
5.5 Organizacja spotkań integracyjnych.
W dniu 17 grudnia 2015 roku w Osiedlowym Domu Kultury
odbyło się spotkanie opłatkowe. Na uroczystości obecni byli niepełnosprawni
podopieczni Stowarzyszenia, ich rodzice i rodzeństwo oraz zaproszeni goście.
Wśród gości wymienić należy duchownych, przedstawicieli Osiedlowego Domu
Kultury, wolontariuszy ( harcerze, chór „Asteria”). Łącznie w uroczystości
udział wzięło około 50 osób. Podopieczni Stowarzyszenia otrzymali prezenty
ufundowane przez Dyrektora hotelu Unibus w Bielsku Podlaskim.
Wydatki poniesione na przygotowanie imprezy to kwota 882,91 zł.
5.6 Pozyskiwanie do współpracy wolontariuszy.
Zarząd Stowarzyszenia organizując pracę poszukiwał doradców,
którzy mogliby pomóc przy pisaniu projektów, prowadzeniu spraw finansowych,

organizowaniu zajęć dla podopiecznych. Udało się, znaleźli się ludzie dobrej
woli, którzy zgodzili się pracować dla stowarzyszenia jako wolontariusze.
Pani Katarzyna Kuczyńska pomaga pisać projekty, a pani Iwona Oksztulska
prowadzi księgowość Stowarzyszenia „Lazur Nadziei”.

