
                                                 Sprawozdanie merytoryczne 
Stowarzyszenia ,,Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom  

Kalekim-Niepełnosprawnym za  2014r. 
 

Dane rejestracyjne: 

Stowarzyszenie ,,Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim-Niepełnosprawnym w Zawierciu   

z siedzibą ul. Wojska Polskiego 22, 42-400 Zawiercie 

I-sza rejestracja Stowarzyszenia 30.01.1994r. – Nr 1413 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń w dniu 12.05.2006r. Sąd Rejonowy                    

w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy. Zostało wpisane do ewidencji Stowarzyszeń i ich 

związków w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Zawierciu pod poz. 132 

w 1999r. 

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Starosta Powiatu Zawierciańskiego. 

Stowarzyszenie  w dniu 29.09.2008 r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego  

Nr KRS:     0000256137   

Nr statystyczny REGON:  272131215 

Nr identyfikacji podatkowej NIP:  649-11-17-713 

 

Członkowie Zarządu: 

Anna Sadowska        Przewodnicząca  

Irena Labocha           V-ce Przewodnicząca 

Alicja Kozioł               Sekretarz 

Teresa Kocik             Skarbnik 

Anna Kotnis                Członek 

Ludwika Zając            Członek 

Władysława Cholewa  Członek 

 

Cele statutowe Stowarzyszenia: 

Celem działalności Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym i ich 

rodzicom, przyczynianie się do tworzenia warunków ich godnego życia oraz tworzenie opieki                

i rehabilitacji dzieciom, młodzieży i dorosłym z upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Współdziałanie 

z władzami lokalnymi i w pozyskiwaniu środków z konkursów na realizację zadań dla osób 

niepełnosprawnych w stworzeniu opieki i rehabilitacji w zależności od wieku i typu schorzenia. 

Organizujemy różne formy wypoczynku: turnus rehabilitacyjny , wycieczki turystyczno-krajoznawcze 

oraz spotkania integracyjne: Piknik Pożegnanie Lata, Opłatek wigilijny, zabawę mikołajkowo-

choinkową i Piknik na Dzień Dziecka,  Wieczór wróżb Andrzejkowych.  

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2014 r. liczyło  47 członków.    Przyjęto 3 nowych członków.   

 

Zebranie Członków Stowarzyszenia  odbywa  się w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 16.00. 

 

 



Zorganizowaliśmy zabawę karnawałowo-choinkową w dniu 30.01.2014 r. w „Pałacyku nad Wartą”  

dzięki przychylności władz Miasta Zawiercie. To wyjątkowy rok, ponieważ obchodziliśmy 20 lecie 

powstania Stowarzyszenia. Jak co roku bawiliśmy się przy muzyce zespołu „Primo”. Zorganizowaliśmy  

paczki dla naszych dzieci z otrzymanych słodyczy od darczyńców ludzi o wielkim sercu. Koszt  własny 

w zorganizowanej  zabawie wyniósł   1.826,65 złotych.              

W następnych miesiącach odbywały się spotkania z psychologiem i pracownikiem Urzędu 

Skarbowego. 

           W miesiącu lutym i marcu Urząd Miasta ogłosił konkurs „Promocja i  ochrona zdrowia kultura 

fizyczna turystyka osób niepełnosprawnych”,  oraz Starostwo Powiatowe  również ogłosiło konkurs na 

zadania  dla organizacji pozarządowych. Złożyliśmy po dwa projekty.  

 

          W miesiącu maju podjęliśmy uchwałę o przyjęcie bilansu za 2013 r.    

          W miesiącu maju zostały podpisane umowy wolontariatu  na przygotowanie imprez 

w Stowarzyszeniu przy rozliczeniu dotacji zgodnie z umową ze Starostwem 

Ze Starostwa Powiatowego otrzymaliśmy dotację  na zorganizowanie Dnia Dziecka wraz  z wyjazdem 

do Wrocławia.   

Złożyliśmy również projekt  pozakonkursowy na” Piknik Pożegnanie Lata”.  

Uporządkowaliśmy wstępnie  teren przyległy do naszego budynku, aby organizować na nim  imprezy 

integracyjne. 

 

               W miesiącu czerwcu zorganizowaliśmy Dzień Dziecka „Jesteśmy razem” w siedzibie 

Stowarzyszenia z poczęstunkiem.  Dzieci brały udział w grach, w konkursach, bawiły się przy muzyce. 

Koszt  imprezy wyniósł 9.011,80  w tym dotacja w kwocie 4.809,50 złotych. Uczestniczyło ponad 80 

osób.  W wyciecze do Wrocławia uczestniczyło  50 osób 

  

            W miesiącu czerwcu zorganizowaliśmy turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Wczasowo-

Rehabilitacyjnego „PIRAMIDA” w DARŁÓWKU ,uczestnicy  otrzymali  indywidualne  dofinansowania 

z funduszu PRRON  uczestniczyło 53 osoby.      

            W miesiącu lipcu wpłynęła na nasze konto kwota  35.350,10  z tytułu1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych.  

          W miesiącu lipcu zorganizowaliśmy wyjazd na baseny termalne i zwiedzanie okolic i zabytków 

Uniejowa .Otrzymaliśmy dotacje z Gminy Zawiercie w kwocie 10.000,- dla 50 osób całkowity koszt 

wynosi 20.380,- złotych 

          W miesiącu sierpniu zorganizowaliśmy wyjazd do Kruklanek, Giżycko, Mikołajki, Mrągowo Pisz, 

„Szlakiem 7 cudów Mazur” zgodnie z otrzymaną dotacją z PCPR Zawiercie w kwocie 11.600,-  

dla 50 osób (25 niepełnosprawnych i 25 opiekunów), całkowity koszt wycieczki 26.067,-. 

          W miesiącu wrześniu zorganizowaliśmy Piknik „Pożegnanie Lata” zgodnie zawartą umową 

przez Starostwo Powiatowe   otrzymano dotację w kwocie 4.000,-  Całkowity koszt wyniósł 9.213,20    

a różnica to koszt własny. Przy rytmie muzyki  i  dobrego humoru bawiliśmy się w Gościńcu Jurajskim 

w Podlesicach.  



W miesiącu wrześniu i październiku zorganizowaliśmy wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego na  

2 spektakle cieszące się dużym zainteresowaniem (Anna Karenina i  widowisko do muzyki zespołu 

ABBA) 

 W miesiącach (lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku) były prowadzone zajęcia rehabilitacyjno-

korekcyjne oraz  plastyczne.  Odbywały się również spotkania grupy samopomocowej.  

         W  miesiącu  listopadzie organizowaliśmy „Andrzejki” lanie wosku wróżby oraz dyskotekę.     

         W miesiącu listopadzie złożyliśmy wniosek  do PCPR w Zawierciu celem uzyskania  środków 

na  realizację  zadań statutowych  na rok 2015r.  

 Od początku roku  co miesiąc  organizujemy Urodziny dla naszych dzieci. 

   

        W dniu 13 grudnia 2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia  spotkaliśmy się na kolejnym   opłatku 

wigilijnym wraz z władzami miasta i powiatu, aby złożyć sobie najszczersze życzenia świąteczne 

i noworoczne. Koszty poczęstunku w kwocie  1.616,30 zł  pokryliśmy z własnych środków.  

        Wszystkie wyjazdy i wycieczki organizowane przez Stowarzyszenie cieszą się dużym 

zainteresowaniem, a uśmiech na twarzach świadczy o dobrej zabawie i samopoczuciu. Rodziny 

często nie mają możliwości spędzania wspólnie wolnego czasu poza domem, gdyż zmęczeni są 

trudami dnia codziennego.  

Kontynuacja spotkań - dwa razy w tygodniu po południu w godzinach 16.00 do 19-tej (wtorek, 

czwartek) 

 
Informacja o poniesionych kosztach  

Przychody z działalności statutowej ogółem wynoszą 90.500,40 zł na, które składają się: 

- przychody  z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego operacyjnego 22.620.80 zł 

- składki członkowskie                                                                                    2.120,00 zł, 

- dofinansowanie ze  Starostwa , PCPR , Gmina Zawiercie                         30.409,50 zł 

- 1% podatku dochodowego od osób fizycznych                                           35.350,10 zł 

 

Koszty realizacji zadań statutowych ogółem wynoszą 70.481,00  zł na które składają się: 

- koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 24.646,45 zł. 

- pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 30.409,50 złotych 

  Koszty administracyjne – 15.424,82 złotych na które składają się; 

- zużycie materiałów i energii                  10,521,75 

- usługi obce                                              3.701,58 

- amortyzacja                                              1.162,32 

- pozostałe koszty                                            39,17 

Koszty finansowe                                              1.23 

  

Wynik finansowy z całokształtu działalności za 2014 r. zamyka się  zyskiem bilansowym 20.019,40 zł.   

Stowarzyszenie nie zatrudnia osób. Zarząd i członkowie Stowarzyszenia  działają nieodpłatnie. 

       . 

 Kwoty pieniężne ulokowane są na rachunku bankowym BP PKO Sosnowiec Oddział Zawiercie.  



.   

 Wszystkie zobowiązania Stowarzyszenia są zobowiązaniami krótko terminowymi .  

 Stowarzyszenie składa comiesięczną deklarację podatkową VAT 7. 

Gmina Zawiercie przeprowadziła kontrolę i ocenę realizacji zadania publicznego w miesiącu grudniu.                          

Przez cały rok Stowarzyszenie współpracowało z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ważną 

sprawą było pozytywne spojrzenie władz Miasta Zawiercia i Starostwa Powiatowego na problemy 

osób niepełnosprawnych i ich rodzin.       

     Co roku jest trudniej otrzymać dofinansowanie do turnusów  i innych imprez zapisanych ustawą ze 

środków z PFRON.   

         Zarząd Stowarzyszenia bierze czynny udział we wszystkich spotkaniach organizowanych przez 

Władze Miasta i Powiatu. Problemem Stowarzyszenia jest niedostateczna rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych, brak miejsc na Warsztatach Terapii Zajęciowej, brak świetlicy środowiskowej dla 

osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  

       Rok 2014 dla członków Stowarzyszenia „Daj Szansę”, był rokiem  bardzo pracowitym. Wszyscy 

członkowie brali czynny udział    w przygotowaniu wszelkiego rodzaju imprez. 

      Rok 2014 został zakończony pomyślnie z uwagi na zrealizowanie zaplanowanych celów  w roku 

kalendarzowym.        

 

 Przewodnicząca Stowarzyszenia   Anna Sadowska 

 Sekretarz Stowarzyszenia               Alicja Kozioł 


