Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych
„LAZUR NADZIEI”
za okres 01.01.2017 – 31.12.2017
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 liczy 21 członków.
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 osób
niepełnosprawnych i ich rodzin.
f) Udzielanie wsparcia w zakresie pomocy społecznej.
g) Propagowanie idei wolontariatu.
5. Stowarzyszenie realizowało w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
2017 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. Udostępnia salę dla podopiecznych
stowarzyszenia na organizowanie spotkań i imprez.
W ramach współpracy z Urzędem Miasta panie Alina Nigierewicz i
Maria Worobiej uczestniczyły w warsztatach dotyczących tworzenia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski. W ramach tego programu została
sporządzona fiszka projektowa dotycząca utworzenia Ośrodka Wsparcia i
Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych.
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.
5.2. Podejmowanie inicjatyw dla pozyskania środków finansowych na
realizację celów statutowych.
Członkowie stowarzyszenia zorganizowali po raz drugi koncert charytatywny
na rzecz podopiecznych . Na koncercie charytatywnie zagrały zespoły muzyki Disco
Polo. Środki uzyskane z koncertu będą przeznaczone na rehabilitację l na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego.
Zarząd stowarzyszenia zorganizował imprezę choinkową dla podopiecznych
stowarzyszenia i ich rodzeństwa. Impreza odbyła się w Osiedlowym Domu Kultury.
Prezenty świąteczne ufundował Dyrektor Hotelu Unibus i firma Ikea. Poczęstunek na
imprezę choinkową był przygotowany ze środków własnych stowarzyszenia.
Przedstawiciele zarządu zajmowali się przygotowaniem projektów
realizacji zadań publicznych na 2018 rok:
- zadanie publiczne z zakresu „Ochrona Zdrowia” ogłoszone przez Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
- projekt z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym prowadzenie
zajęć terapeutycznych ogłoszony przez powiat bielski.
Tytuł tych zadań publicznych „Systematycznie rehabilitowani= Bardziej sprawni”.
Celem realizacji obu zadań publicznych jest dalsza rehabilitacja podopiecznych
stowarzyszenia.
5.3 Organizowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Podopieczni stowarzyszenia uczestniczyli w realizacji zadań publicznych
ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i powiat bielski. W ramach
zadania pt.”Ćwicz umysł i ciało” uczęszczali oni na zajęcia terapeutyczne w Ośrodku
Diagnostyczno - Terapeutycznym „Mozaika”, korzystali z zajęć na basenie oraz z
zabiegów masaży w gabinecie pani Moniki Terebun.
W roku 2017 podopieczni stowarzyszenia przystąpili do do realizacji
projektu „Od sprawności do aktywności”. Projekt ten został jednym z laureatów
konkursu dotacyjnego „ Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”.
Kolejnym zadaniem publicznym realizowanym przez stowarzyszenie w
2017 roku było zadanie pt. „ Od sprawności do aktywności I”. Było ono
współfinansowane ze środków PFRON.

Działania stowarzyszenia polegały na zorganizowaniu dofinansowania uczestnictwa
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osób
w
zajęciach
terapeutycznych,
korekcyjno-kompensacyjnych,
rehabilitacyjnych, zajęciach na basenie i zabiegach masaży.
5.4.Udział w szkoleniach.
W celu podniesienia wiedzy i umiejętności na temat pisania projektów trzy
osoby ( panie Alina Nigierewicz, Wioletta Timińska i Maria Worobiej) wzięły
udział w szkoleniu dotyczącym naboru wniosków do Działania 7.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Szkolenie
odbyło w dniu 6 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski .
5.5. Organizacja spotkań integracyjnych.
Podopieczni stowarzyszenia, ich opiekunowie i rodzeństwo ( 42 os.) uczestniczyli
w wyjazdowym pikniku integracyjnym w leśniczówce Grabowiec. Piknik był
zorganizowany z okazji „Święta Rodziny”. Piknik umożliwił osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom udział w imprezie o charakterze rozrywkowym i
sportowo-rekreacyjnym. Był okazją do bliższego poznania się.
Członkowie stowarzyszenia zorganizowali swoim podopiecznym w dniu 17
stycznia imprezę choinkową. Była ona okazją do spotkania podopiecznych
stowarzyszenia, ich opiekunów, ich rodzeństwa i zaproszonych gości.
5.6 Udzielanie wsparcia w zakresie pomocy społecznej.
Zarząd Stowarzyszenia „Lazur Nadziei” przyznał zapomogę pieniężną w
wysokości 400 zł pani Ninie Paszko na pokrycie kosztów leczenia syna Pawła
Paszko.
5.5 Pozyskiwanie do współpracy wolontariuszy.
Zarząd stowarzyszenia podtrzymuje współpracę z wolontariuszami,którzy wyrazili
zgodę na pracę na rzecz stowarzyszenia „Lazur Nadziei”: pani Iwona Oksztulskaksięgowa, pani Joanna Turowska, pani Katarzyna Kuczyńska. Ponadto
stowarzyszenie poszukuje nowych wolontariuszy.
6. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach w
2017 roku.
6.1. Informacja o strukturze przychodów
• składki członkowskie:……………………..……- 2 430,00 zł
• wpisowe członka :……………………..…….… - 100,00 zł
• przychody z darowizn:………………...…….…- 8 449,00 zł
• dotacje z projektów:…………………………..- 36 369,00 zł w tym:
1. projekty bielskie
- 5 500,00 zł (miasto - 3 500, Starostwo - 2 000)
2. projekt ROPS
- 8 000,00 zł
3. projekt Fundacja PZU – 22 869,00 zł
• dochód z koncertu:………………………..….- 13 971,50 zł
• naliczone odsetki:………………………. ….….- 46,69 zł
razem :………….. - 61 366,19 zł
6. 2. Informacja o strukturze kosztów
• zakup art. Biurowych:……………………….……………………... - 138,20 zł
• impreza choinkowa 2017 ( ciasta, słodycze, napoje).…………..….. - 200,08 zł

• koszty założenia str. Internetowej:…………………..…….….…... - 1 044,27 zł
• koszty realizacji projektów :….…………………………………..- 29 404,00 zł
1. projekty bielskie - 6 294,00 zł /5 500 zł dotacja, 794 zł środki własne/
2. projekt ROPS 9 520,00 zł /8 000 zł dotacja, 1 520 zł środki własne/
3. projekt PZU –
13 590 zł /trwa/
• koszt wyrobienia pieczątek;……………………………………... - 164,82 zł
• koszty poniesine zgodnie z uchwałą 2/2016 z dn. 11.10.2016 r
w sprawie przeznaczenia pieniędzy z koncertu (leki, terapie, sprzęt………………………………………………………………… - 5 268,33 zł
• zdażenia losowe: (koszt wiązanki pogrzebowej)………………… - 85,00 zł
• zakup karnetów na basen:………………………………………… - 120,00 zł
• koszty zakupu paliwa:…………………………………….……… - 150,08 zł
• pobrana opłata za wykorzystane kody: w PKO…………………… - 2,10 zł
• pobrana opłata za przelewy w PKO……………….……….……... - 7,80 zł
• pobrana opłata za prowadzenie rachunku PKO:………………… - 54,19 zł
• zamknięcie rachunku w PKO:…………………………………… - 3,22 zł
• pobrana opłata za prowadzenie rachunku BS:………………… … - 40,00 zł
• pobrana nota memoriałowa za przeksięgowanie konta BS …….… - 20,00 zł
razem:…..……….. - 39 102,09 zł

