Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych
„LAZUR NADZIEI”
za okres 01.01.2016 – 31.12.2016
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
 Maria Worobiej - Sekretarz
 Monika Kapłun - Członek Zarządu
 Irena Szymczuk - Członek Zarządu
 Wioletta Timińska - 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 r cele statutowe poprzez:
5.1. Współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
Zarząd Stowarzyszenia podtrzymuje współpracę z Osiedlowym
Domem Kultury przy ul. 11-go Listopada 10 w Bielsku Podlaskim . ODK

udostępnia swój adres i lokal na siedzibę Stowarzyszenia. Odbiera i przekazuje
Prezesowi Stowarzyszenia korespondencję.
Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Dyrektora Pływalni Miejskiej o
udostępnienie sali konferencyjnej na spotkania członków stowarzyszenia i uzyskał
pozwolenie. Tutaj odbywają się walne zebrania, zebrania zarządu, spotkania
rodziców i podopiecznych, na których wymieniają się doświadczeniami i
wiedzą na temat pełnienia opieki i rehabilitacji ich niepełnosprawnych dzieci.
Na zapleczu sali umieszczony jest komputer i materiały biurowe stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia w dniu 04.07 2016 podpisał porozumienie o
współpracy w ramach Obszaru Zdrowie z Fundacją United Way Polska. W ramach
porozumienia organizacje będą podejmować wspólne działania mające na celu
pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym. Rezultatem współpracy była pomoc
rzeczowa przekazana podopiecznym Stowarzyszenia „Lazur Nadziei”. Przekazane
rzeczy to: ubrania, książki, zabawki i gry planszowe.
5.2 Podejmowanie inicjatyw dla pozyskania środków finansowych na
realizację celów statutowych.
Członkowie stowarzyszenia zorganizowali koncert charytatywny na rzecz
podopiecznych . Na koncercie charytatywnie zagrały zespoły muzyki Disco Polo.
Środki uzyskane z koncertu (460 złotych na podopiecznego) zostały przeznaczone na
rehabilitację, leki i na sprzęt rehabilitacyjny.
Zarząd Stowarzyszenia pozyskał sponsorów, którzy podarowali naszym
podopiecznym paczki świąteczne (prezes hotelu Unibus i firma Ikea) oraz
poczęstunek na imprezę choinkową.
Zarząd zajmował się przygotowaniem projektów realizacji zadań
publicznych na 2017 rok:
- zadanie publiczne z zakresu „Ochrona Zdrowia” ogłoszone przez Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski (tytuł „Ćwicz umysł i ciało”).
- projekt z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym prowadzenie
zajęć terapeutycznych ogłoszony przez powiat bielski.
Celem realizacji obu zadań publicznych jest rehabilitacja 22 podopiecznych
stowarzyszenia.
5.3 Organizowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Zarząd Stowarzyszenia zorganizował wyjazd na turnus rehabilitacyjny w
ośrodku „Oliwia” w Kołobrzegu. Na turnus wyjechali chętni podopieczni z
opiekunami (28 osób). Koszty pobytu były sfinansowane przez PFRON (za
pośrednictwem PCPR) i indywidualnie przez uczestników turnusu. Koszty dojazdu
autokarem opłacono ze środków, które Zarząd pozyskał od sponsorów.
Podopieczni stowarzyszenia uczestniczyli w realizacji zadań publicznych
ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i powiat bielski. Uczęszczali
oni na zajęcia terapeutyczne w Ośrodku Diagnostyczno - Terapeutycznym „Mozaika”
oraz na zabiegi masaży w gabinecie pana Andrzeja Konopli.
5.4 Udział w szkoleniach.
W celu propagowania rzetelnej wiedzy na temat niepełnosprawności oraz
informowania społeczeństwa o działalności naszego stowarzyszenia Zarząd podjął
decyzję, aby utworzyć stronę internetową Stowarzyszenia „Lazur Nadziei”. Stronę

założył informatyk pan Tomasz Golonko. Trzy osoby zostały przeszkolone w kwestii
prowadzenia tej strony internetowej.
5.5 Organizacja spotkań integracyjnych.
Podopieczni stowarzyszenia, ich opiekunowie i rodzeństwo uczestniczyli w wyjazdowym
pikniku integracyjnym do Sioła Budy. Piknik był zorganizowany z okazji „Święta
Rodziny”. Celem pikniku było zapewnienie odpoczynku, wspólnej zabawy osobom
niepełnosprawnym, ich rodzeństwu i opiekunom.
5.6 Udzielanie wsparcia w zakresie pomocy społecznej.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lazur Nadziei”przyznało zapomogę losową
pani Wioletcie Timińskiej w wysokości 1000 zł.
5.7 Pozyskiwanie do współpracy wolontariuszy.
Zarząd stowarzyszenia podtrzymuje współpracę z wolontariuszami,którzy wyrazili
zgodę na pracę na rzecz stowarzyszenia „Lazur Nadziei”( pani Iwona Oksztulskaksięgowa, pani Katarzyna Kuczyńska) oraz poszukuje nowych wolontariuszy.
6. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach w 2017
roku.
6.1 Informacja o strukturze przychodów:
• składki czlonkowskie
- 2 500,00 zł
• dotacje z projektów
- 5 000,00 zł
• wpisowe członków
200,00 zł
• przychody z darowizn
- 10 050,00 zł
• wpłaty własne osób jadących
do Kołobrzegu (3 200) i na piknik do Sioła Budy (160)
- 3 360,00 zł
• dochód z koncertu
- 10 000,00 zł
• naliczenoe odseteki
1,21 zł
razem : .,,,,,,,,,,,,,,,,.....................,....,,,,, - 31 111,21 zł
6.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informacja o strukturze kosztów:
zakup art. biurowych
koszty realizacji projektów
(790 śr. wł.)
zakup poradników (“Ustawa”, “O projekcie i wnisku”)
koszty wyrobienia pieczątek
koszt ubezpieczenia jadących na turnus go Kołobrzegu
koszt usługi transportowej (wynajem autokaru)
trasa: Bielsk Podl.- Kołobrzeg, Kołobrzeg - Bielsk Podl.
koszt ubezpieczenia jadących na piknik do Sioła Budy
koszt usługi transportowej( wynajem autokaru)
trasa: Bielsk Podl. - Sioła Budy, Sioło Budy – Bielsk Podl.
usługa gastronomiczna Sioło Budy
koszty koncertu (plakaty i cegiełki)
zakup opakowań jednorazowych
(pakowanie ciasta podczas koncertu)
usługa gastronomiczna koncert

- 418,91 zł
- 5 790,00 zł
-

30,45 zł
40,00 zł
44,52 zł

- 7 999,99 zł
- 20,86 zł
- 400,00 zł
- 750,00 zł
93,48 zł
-

53,35 zł
630,00 zł

• zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w “Mozaice”
- 1 080,00 zł
Centrum Diagnostyczno-Terapeutycnym
(zgodnie z uchwałą 2/2016 z dn. 11.10.2016 r
w sprawie przeznaczenia pieniędzy z koncertu)
• zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w “Niezapominajce”
- 1 380,00 zł
Gabinet Terapii Dzieci i Młodzieży
(zgodnie z uchwałą 2/2016 z dn. 11.10.2016 r
w sprawie przeznaczenia pieniędzy z koncertu)
• zakup klawiatury
27,90 zł
• zapomoga losowa
- 1 000,00 zł
• wiązanka pogrzebowa
120,00 zł
• pobrana opłata za kody
2,20 zł
• opłata za przelew
1,30 zł
razem:............................................. - 19 882,96 zł

