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Sprawozdane
merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych – „Bliżej Dziecka” za 2008 rok
Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych –
„Bliżej Dziecka” powstało 19 marca 1997 roku i jest zarejestrowane w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod pozycją 0000096480. Stowarzyszenie w styczniu 2005 roku
uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie liczy 70 rodzin.
W 2008 roku odbyło się 9 zebrań członków oraz Walne Zgromadzenie
Sprawozdawcze Członków „Stowarzyszenia - Bliżej Dziecka” w czasie którego
podsumowano działalność za 2007 rok, uchwalono plan pracy i budżet na 2008 rok.
W zebraniach średnio uczestniczyło ok. 40 członków.
„Stowarzyszenie - Bliżej Dziecka” utrzymuje się ze składek członkowskich,
dotacji oraz darowizn, nie prowadzi działalności gospodarczej, nikt nie otrzymuje
żadnego wynagrodzenia.
W 2008 roku w ramach składek członkowie wpłacili 3.171,00 (trzy tysiące sto
siedemdziesiąt jeden) złotych. Z 1% od osób fizycznych pozyskano 13.401,00
(trzynaście tysięcy czterysta jeden) złotych. W ramach dotacji na działalność statutową
otrzymaliśmy 45.280,00 (czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych, które
w całości zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano na zadnia (cele) określone
w umowach.
Członkowie Stowarzyszenia w ramach pokrycia części kosztów rehabilitacji
(turnus, basen, jazda konna) oraz wycieczek wpłacili 29.278,00 (dwadzieścia dziewięć
tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) złotych.

Dzięki staraniom zarządu oraz naszych członków otrzymaliśmy darowizny
rzeczowe (środki higien, artykuły spożywcze, zabawki, gadżety) o wartości 6.768 (sześć
tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) złotych. Wszystkie otrzymane dary trafiały do
naszych członków oraz innych organizacji skupiających niepełnosprawnych.
W 2008 roku Dzielnica Bemowo sfinansowała członkom Stowarzyszenie zajęcia
na basenie, w których uczestniczyło średnio około 15 - 20 osób niepełnosprawnych
z opiekunami.
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niepełnosprawnych dzieci. Prowadzenie tych zajęć jednocześnie z osobami sprawnymi
fizycznie i umysłowo oddziałuje wychowawczo na to środowisko oraz integruje jednych
z drugimi.
„Stowarzyszenie” dzięki dotacji otrzymanej z Dzielnicy Bemowo na 2008 rok,
mogło zorganizować i przeprowadzić dla dzieci i osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów:
 jazdę konną, dzięki, której mogły dzieci z porażeniem mózgowym oraz
dotkniętych autyzmem od kwietna do czerwca i od września do października, raz
w tygodniu korzystać z zajęć nauki jazdy konnej. W zajęciach tych brało udział
20-ro dzieci.
 VI Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych, w ramach „Dni Niepełnosprawnych”,
który odbył się 14.06.2008r. W rajdzie tym, wziął udział Burmistrz Pan Jarosław
Dąbrowski a także grupa radnych Dzielnicy Bemowo oraz zaproszeni goście.
W rajdzie wzięło udział około 100 osób. Każdy uczestnik rajdu rowerowego
otrzymał pamiątkowy medal i koszulkę z naszym logo oraz Dzielnicy Bemowo
oraz drobne prezenty, słodycze, gadżety z „Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego”. Wszyscy uczestnicy rajdu i goście oraz społeczność lokalna została
poczęstowana grochówką i każdy mógł sobie upiec kiełbaskę na ognisku.
W ramach pikniku przeprowadzono szereg różnego rodzaju gier i zabaw
ruchowych oraz konkursów w tym o ruchu drogowym,

ekologii i sportu.

Partnerami w imprezie były Dzielnica Bemowo – Wydział Sportu i Rekreacji,
Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej, Ośrodek Pomocy Społecznej.
Rajd oraz piknik był zabezpieczany przez grupę wolontariuszy.
W dniu 07.06.2008 r braliśmy aktywny udział w „Ulicy Integracyjnej”
organizowanej
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Zorganizowaliśmy tam, nasze dobrze oznakowane stoisko pod namiotami gdzie
serwowaliśmy tradycyjną kiełbasę z grilla, grochówkę, sprzedawaliśmy prace wykonane
przez naszych niepełnosprawnych członków oraz prowadziliśmy loterię, „każdy los
wygrywa”. Pieniądze przeznaczyliśmy na cele statutowe. Propagowaliśmy nasze
„Stowarzyszenie” rozdając ulotki oraz zachęcaliśmy do odwiedzenia nas.
„Stowarzyszenie” dzięki dotacji otrzymanej z Warszawskiego Centrum Pomocy
Rodzinie na 2008 rok, mogło zorganizować dla dzieci i osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów:
 Wycieczkę na Stare Miasto i Zamek Królewski pod hasłem „Poznajemy nasze
miasto i legendy związane z Warszawą”. Wycieczka odbyła się 17.06.2008r. i
trwała
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brało

udział

50

uczestników

w

tym

30

osób

niepełnosprawnych. Większość niepełnosprawnych, dzięki dotacji mogło po raz
pierwszy zwiedzić Zamek Królewski i Cytadelę.
 Dzień Dziecka – Piknik „Koń przyjaciel człowieka” w Ośrodku Jazdy Konnej
w miejscowości Kanie, w dniu 30.05.2008r. gdzie osoby niepełnosprawne
otrzymały paczki. Obecnych było 70 dzieci i osób niepełnosprawnych.
 Wycieczka (3 dniowa) „Poznaj swój kraj”, odbyła się 19 – 21.09.2008r., na trasie:
Biskupin – Gniezno – Poznań – Kórnik – Rogalin, udział wzięło 34
niepełnosprawnych oraz 20 wolontariuszy w roli opiekunów. Wycieczka na
„żywo” pozwoliła zapoznać się z obiektami związanymi z powstaniem państwa
polskiego oraz legendami. Przy okazji mieliśmy okazję zapoznać się jak
w dawnych czas żyli nasi przodkowie i zwiedziliśmy wystawę sztuki japońskiej
w osadzie Biskupin.
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano Wigilię, na której było około
250 osób w tym dzieci i osoby niepełnosprawne z innych stowarzyszeń, ze
Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 i 2, Warsztatów Terapii zajęciowej
z ul. Konarskiego, rodziny ubogie wskazane przez Opiekę Społeczną z terenu
Bemowa, Stowarzyszenie Samopomocy Sąsiedzkiej. Był z nami wraz z grupą
radnych dzielnicy Bemowa burmistrz pan Jarosław Dąbrowski, wraz ze swymi
zastępcami. Swoją obecnością zaszczycił nas poseł do Sejmu RP Krzysztof
Tyszkiewicz

oraz inni goście i sponsorzy. Przygotowano 120 paczek
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zawierających produkty spożywcze, słodycze oraz środki higieniczne, które
wręczono wszystkim obecnym niepełnosprawnym.
Dniu 15 marca 2008 roku Zarząd Stowarzyszenia zorganizował dla członków
swoich ,,Spotkanie Wielkanocne”.
Latem
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w Sarbinowie w Ośrodkach: „Słoneczny Brzeg” i „Kamyczek” w których uczestniczyło
naszych 61 czlonków. Turnusy zorganizowano w ośrodkach posiadającym ważny wpis
do rejestrów upoważniających je do prowadzenia tego typu działalności. Turnusy te
pozwoliły połączyć ,,przyjemne z pożytecznym”, a więc wypoczynek w atrakcyjnej
miejscowości

z zajęciami

rehabilitacyjnymi.
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zorganizowano wycieczkę do Kołobrzegu oraz rejs statkiem „pirackim” (wycieczkowym)
po morzu. Pobyt na turnusie pozwolił rodzicom odpocząć psychicznie i fizycznie od
codziennych obowiązków wykonywanych w domu i w miejscu zamieszkania. W ramach
turnusów organizowano gry, konkursy i festiwale oraz zawody sportowe i dyskoteki.
Zajęcia tego typu organizowano wspólnie z osobami sprawnymi, co pozwalało im
w lepszym stopniu poznawać problemy niepełnosprawnych oraz zbliżało je do naszego
środowiska w ramach integracji.
Pobyt na turnusie finansowano w ramach otrzymanych środków finansowych
pochodzących

z
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Niepełnosprawnych, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz kosztów poniesionych przez
uczestników turnusów. Wielkość otrzymanych środków pieniężnych pochodzących
z dotacji regulowana była w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o pomocy
społecznej. Stowarzyszenie zorganizowało i wynajęło autokar, i bus dla osób
niepełnosprawnych, którzy mogli w dobrych i bezpiecznych warunkach dojechać do
celu.
Zarząd Stowarzyszenia odbył 19 posiedzeń w czasie, których podjął 30 uchwał.
Odbył kilkadziesiąt spotkań z przedstawicielami Zarządu miasta, Dzielnicy Bemowo,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Miejskim Ośrodkiem Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,

organizacjami

pozarządowymi,

sponsorami

i darczyńcami.

Przedstawiciele zarządu brali udział w rożnego rodzaju seminariach i szkoleniach
organizowanych przez władze samorządowe i organizacje pozarządowe.
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