SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z

działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym
przy Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem” za rok 2009

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – tekst pierwotny: Dz.U. z
1994 r. Nr 121 poz. 591, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm; zwanej dalej
ustawą oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących
działalności gospodarczej Dz.U. nr 137, poz.1539 z późn. zm.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole
Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem”
43-200 Pszczyna, ul. Zamenhofa 5.
2. Sąd prowadzący rejestr:
Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
data wpisu: 17.07.2007 r.
nr KRS:0000284863
NIP: 638-17-29-533
REGON: 240795054
3. Dane dotyczące członków Zarządu
a) Marian Ogrodnik - prezes
b) Jolanta Konieczny - vice-prezes
e) Maria Szweda - skarbnik
d) Alina Czembor - sekretarz
Komisja rewizyjna:
a) Ewa Zielonka
b) Barbara Koc
c) Róża Balcarek

4. Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy
Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem” (zwane dalej Stowarzyszeniem )
jest organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną. Terenem działania
Stowarzyszenia jest obszar powiatu pszczyńskiego. Działalność swą opiera na społecznej
pracy członków, współpracy z nauczycielami zespołu szkół i wsparciu instytucji i osób
fizycznych.

5. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych
warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczniów upośledzonych umysłowo,
godnego i aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom poprzez
działalność
społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową, a w szczególności:
a) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec uczniów upośledzonych umysłowo i
ich rodzin,

b) zaspokojenie potrzeb uczniów upośledzonych umysłowo w zakresie edukacji, opieki,
leczenia, w tym rehabilitacji, udział w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym
środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.
c)występowanie z wnioskami do władz powiatowych i miejskich w zakresie niezbędnych
form pomocy dla uczniów upośledzonych umysłowo i ich rodzin lub opiekunów prawnych.
d)współprace z organami władzy państwowej, samorządowej, powiatowej, organizacjami
wyznaniowymi, organizacjami społecznymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
6. Główne działania Stowarzyszenia.
W roku 2009 w styczniu w czasie ferii zimowych wyjechaliśmy w grupie 28 uczniów i
rodziców na narty i sanki do Szczyrku. W miesiącach lutym, kwietniu i październiku
zorganizowaliśmy w szkole występy teatru z Krakowa, w spektaklach udział wzięło łącznie
74 uczniów. W maju dofinansowaliśmy wyjazd naszego ucznia M. Dudka wraz z matką na
turnus rehabilitacyjny nad morze. Przez cały rok dofinansowaliśmy wycieczki naszych
uczniów w postaci opłacenia przejazdów do takich miejsc jak: Kraków, Żory, Czerwionka,
Pawłowice, Cieszyn. W maju zorganizowaliśmy dwudniowy wyjazd 39 uczniów trzeciej
klasy gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej Do Pracy do Wisły. Także w maju
zorganizowaliśmy wyjazd 50- osobowej grupy rodziców i uczniów do Chorzowa na
półfinałowy mecz piłki nożnej o Puchar Polski. W okresie wakacyjnym zorganizowaliśmy
tygodniowe warsztaty gastronomiczno - rękodzielnicze dla
uczniów Szkoły
Przysposabiającej Do Pracy zakończone wyjazdem do „Europarku” w Żorach.
Dla rodziców uczniów zorganizowaliśmy spotkanie informacyjno – szkoleniowe z kier.
PCPR J. Czakańską.
Wśród działań związanych z promocją stowarzyszenia w środowisku należy wspomnieć o
założeniu strony internetowej oraz publikowanie artykułów w prasie lokalnej.
Środki na prowadzenie działalności w roku 2009 gromadziliśmy poprzez:
- działalność wydawnicza w postaci kalendarza ściennego oraz płyty z kolędami;
- współorganizację imprez sportowych: Jesienny Turniej Przedsiębiorców oraz „Piłkarska
Gwiazdka”,
- organizację zabawy andrzejkowej;
- kiermasze rękodzielniczo – gastronomiczne podczas: Powiatowego Święta Plonów, imprez
szkolnych, „Piłkarskiej Gwiazdki”;
- współpracę z Zakładem Zieleni Miejskiej w Pszczynie - opieka nad terenami zielonymi;
- dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym przy Urzędzie
Miasta w Pszczynie;
- odpisowi 1%, które wpłynęły na konto Stowarzyszenia „Omnibus”;
- współorganizację XV Balu Charytatywnego;
- sprzedaży „cegiełek”;
- składki członkowskie;
- darowizny.
Współpracowaliśmy z:
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie;
- Burmistrzem Pszczyny;
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w
Pszczynie;
- Zakładem Zieleni Miejskiej w Pszczynie;
- Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie;

- Starostwem Powiatowym w Pszczynie;
- Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku;
- Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Omnibus”
8. Informacje dodatkowe
a) Stowarzyszenie w roku 2009 nie prowadziło działalności gospodarczej.
b) Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych i nie wypłacało wynagrodzenia.
c) Stan konta w Banku Spółdzielczym na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 13393 zł.
d) Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało obligacji.
e) w okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.
.

