
Sprawozdanie merytoryczne 

Stowarzyszenia ,,Daj Szansę” Pomocy Dzieciom 

 i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnym za rok 2010 

 

Dane rejestracyjne: 

Stowarzyszenie ,,Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim 

- Niepełnosprawnym w Zawierciu z siedzibą ul Kijowska 6, 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 Gosp. 

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  

Halina Malesa – Sekretarz 

Teresa Kocik – Skarbnik 

Irena Labocha – Członek 

Anna Kotnis – Członek 

Alicja Kozioł – Członek  

Ludwika Zając – 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 

i wycieczkę turystyczno-krajoznawczą oraz spotkania 

integracyjne: Piknik, Opłatek wigilijny i zabawę mikołajkowo-

karnawałową. Do dnia 30.06.2010 r. Stowarzyszenie dodatkowo 

prowadziło  działalność handlową, ze względu na brak dochodu 

z działalności podjęliśmy uchwałę o zamknięciu sklepu 

papierniczego w Zawierciu przy ul. Leśnej 26.  

Członkowie Stowarzyszenia spotykają się w każdą pierwszą środę 

miesiąca o godzinie 16.00 w Klubie ,,Przystań” Zawiercie, 

ul. Powstańców Śląskich 6. Stowarzyszenie na dzień 31.12.2010r. 

liczy obecnie 46 członków. Z listy zgodnie z Uchwałą zarządu 

zostało skreślonych 6 członków, z powodu nieopłacenia składek 

członkowskich.    

W miesiącu styczniu został wybrany termin turnusu 

rehabilitacyjnego i złożenie wniosków o dofinansowanie. 

Zorganizowanie zabawy karnawałowo-choinkowej w dniu 

12.02.2010 r. w Klubie ,,Hutnik” to  dzięki przychylności zarządu 

spółdzielni Mieszkaniowej. Jak co roku bawiliśmy się przy muzyce 

zespołu „Primo”. Zorganizowaliśmy  paczki dla naszych członków. 



Otrzymaliśmy drobne upominki od darczyńców ludzi o wielkim 

sercu.                

W następnych miesiącach odbywały się spotkania              

z psychologiem i pracownikiem Urzędu Skarbowego. Podjęliśmy 

również decyzję  o zorganizowaniu wycieczki w miesiącu  wrześniu 

od 06-09.09.2010 r., turnusu rehabilitacyjnego od. 22.05.2010 r. 

do 04.06.2010 r. oraz Pikniku w dniu 26.09.2010 r.  

W miesiącu marcu podjęliśmy uchwałę o przyjęcie bilansu 

za 2009r. W miesiącu kwietniu otrzymaliśmy odpowiedź że nie 

otrzymamy dofinansowania do imprez kulturalno-turystycznych. 

W miesiącu kwietniu Urząd Miasta ogłosił konkurs „Promocja 

i ochrona zdrowia kultura fizyczna turystyka osób 

niepełnosprawnych”.   Na turnus rehabilitacyjny wyjechaliśmy do 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego ,,Zorza” w Dziwnówku 

w dniach od 22.05-4.06.2010. Uczestniczyło w turnusie 43 osoby 

ponieważ były problemy z dofinansowaniem. Z całego pobytu 

byliśmy  zadowoleni i wypoczęci, był uśmiech na twarzach 

naszych dzieci. Po przerwie wakacyjnej we wrześniu na zebraniu, 

przekazaliśmy wiadomość, że została przekazana kwota 

20.229,30 z 1% na konto stowarzyszenia z Urzędu Skarbowego. 

Otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Miasta, zgodnie z zawartą umową 

zorganizowaliśmy wycieczkę i piknik.  

W dniach od 06.09 do 09.09.2010 r. pojechaliśmy na 

wycieczkę kulturalno-krajoznawczą ,,Białystok, Białowieża, Wilno 

i Hajnówka”. Zwiedzaliśmy zakątki naszego kraju i Wilno. 

Uczestników wycieczki było 51 osób. Koszt wycieczki – 21.445,50 

zł w tym dotacja z Urzędu Miasta 8.960 zł. Koszt własny 



12.485,50 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą dofinansowaliśmy koszt 

wycieczki dla członków stowarzyszenia.     

Następnie odbył się Piknik „Pożegnanie Lata” w dniu  26 września 

2010 r. w Podlesiach w ,,Gościńcu Jurajskim”. Zapraszamy 

uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Zawierciu i w Łazach 

oraz uczniów ze Szkoły Specjalnej. Organizujemy prażonki, 

pieczenie kiełbasek, grochówka, zimna płyta, ciasto, urządzamy 

loterię fantową każdy los wygrywa, szereg gier i zabaw 

z nagrodami. Na Pikniku było około 180 osób. Na organizację 

Pikniku otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta w kwocie 1.960 zł. 

Całkowity koszt wynosi 4.057,38 zł., różnica to koszt własny. 

Na Pikniku odbyła się loteria. Towary pochodziły ze stanu 

towarów pozostałych ze sklepu i podjętą uchwałą oraz protokołem 

przekazanie dla uczestników imprezy w kwocie 1.876,80 zł.          

W dniu 11 grudnia 2010 r. w Cechu Rzemiosł Różnych                 

w Zawierciu mogliśmy się spotkać na  opłatku wigilijnym wraz     

z władzami miasta i powiatu oraz z przyjaciółmi złożyć sobie 

najszczersze życzenia świąteczne i noworoczne. Koszty 

poczęstunku w kwocie 1.065,47 zł pokryliśmy z własnych 

środków. Na podsumowanie roku naszej działalności w miesiącu 

listopadzie złożyliśmy wnioski na wycieczkę, piknik oraz zajęcia w 

warsztatach terapeutycznych. 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.  



Rehabilitacyjno-integracyjne wyjazdy to chwila spędzoną     

z rówieśnikami. Czują się bezpiecznie, poprawia się 

komunikatywność, wzajemna pomoc oraz wypracowanie zasad 

w obsłudze dnia codziennego.   

 

Informacja o poniesionych kosztach:  

Przychody z działalności statutowej ogółem wynoszą 38.415,21 zł 

na które składają się: 

-przychody netto ze sprzedaży towarów handlowych 3.971,62 zł 

-pozostałe przychody operacyjne i finansowe 34.443,59 zł, tj: 

składki członkowskie 2.380,- zł, 

darowizny rzeczowe (słodycze do paczek mikołajowych) 230,73 zł 

dofinansowanie z Urzędu Miasta starostwo z tytułem turystyki      

i rekreacji 10.020,- zł 

1% podatku dochodowego od osób fizycznych 20.229,30 zł 

Pozostałe przychody  682 zł. 

otrzymane odsetki 1,56 zł. 

 

Koszty realizacji zadań statutowych ogółem wynoszą 25.123,59 zł 

na które składają się: 

-koszt własny sprzedaży towarów handlowych – 4.150,63 zł 

-pozostałe koszty operacyjne i finansowe 20.972,96 zł tj: 

 -zużycie energii i materiałów –2.424,15 zł 

 -pozostałe usługi – opłaty pocztowe, czynsz za najem sklepu     

689,14 zł, 

-pozostałe koszty – dofinansowanie imprez sportowych 

i turystycznych 17.859,67 zł.  



Wynik finansowy z całokształtu działalności za 2010r. został 

zamknięty zyskiem finansowym 13.291,62 zł.  

Stowarzyszenie nie zatrudnia osób. Członkowie zarządu i osoby 

kierujące działają nieodpłatnie. Kwoty pieniężne ulokowane są na 

rachunku bankowym BP PKO Sosnowiec Oddział Zawiercie.  

Wszystkie zobowiązania Stowarzyszenia są zobowiązaniami krótko 

terminowymi a należności są należnościami bieżącymi.  

Stowarzyszenie składa comiesięczną deklarację podatkową VAT 7. 

W okresie roku kalendarzowego nie była przeprowadzana żadna 

kontrola finansów. Przez cały rok Stowarzyszenie współpracowało 

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ważną sprawą było 

pozytywne spojrzenie władz Miasta Zawiercie i Starostwa na 

problemy osób niepełnosprawnych i ich rodzin.       

Rok 2010 dla członków Stowarzyszenia „Daj Szansę”, był rokiem  

bardzo pracowitym. Wszyscy członkowie brali czynny udział        

w przygotowaniu wszelkiego rodzaju imprez. W ciągu minionego 

roku Stowarzyszenie otrzymało dotacje, na skutek złożenia 

następujących wniosków:   

1. Urząd Miasta Zawiercie Piknik „Pożegnanie Lata” w kwocie 

1.960,- z konkursu umowa. 

2. Wycieczka krajoznawczo-turystyczna w kwocie 8.960 zł z 

konkursu umowa Urząd Miasta Zawiercie.  

Stowarzyszenie stara się pozyskać lokal na prowadzenie swojej 

działalności od władz powiatu i miasta, stworzenie świetlicy zajęć 

terapeutycznych dla naszych członków. Co roku jest trudniej 

otrzymać dofinansowanie do turnusów i innych imprez 

zapisanych ustawą ze środków z PFRON.   



Podjęliśmy również decyzję o skreślenie z listy członków, którzy 

nie opłacali składek i nie chodzili na zebrania. Zostali przyjęci 

nowi członkowie. 

Zarząd Stowarzyszenia bierze czynny udział we wszystkich 

spotkaniach organizowanych przez Władze Miasta i Powiatu. 

Problemem Stowarzyszenia jest niedostateczna rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych, brakuje miejsc w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej, brak świetlicy środowiskowej.    

Rok 2010 został zakończony pomyślnie mimo trudności 

finansowych  zrealizowaliśmy swoje zamierzone cele zaplanowane 

w roku kalendarzowym.            

                 

 

                                           

 Przewodnicząca Stowarzyszenia  Anna Sadowska 

 Sekretarz Stowarzyszenia           Halina Malesa 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


